




บทความพิเศษ 
ผานไปอีก ๑ ป ๒  

เพราะรายจึงกลายเปนดี ๔ 

บทความดีเดน 
ชีวิตคือการคนหา ๖ 

เพราะหัวใจ...อยูใกลวัด ๙ 

การปลูกฝงคุณธรรมของประเทศไตหวัน ๑๒ 

ชีวิตนี้คงไมมีใครอยากเปน ๑๗ 

เจดียทราย ๒๑ 

วิถีพุทธ : รู ตื่น และเบิกบาน ๒๔ 

ประสิทธ์ิ คงศิลป... ลูกผูชายหัวใจไมแพ ๒๖ 

เกียรติภูมิ หรือ สมรภูมิ… คนสรางคน ๒๙ 

บทความภาคเหนือตอนบน 
เปนครูสอนตัวเอง ๓๒ 

ความดีไมมีวันเสื่อม ๓๔ 

นักการภารโรง...หัวใจผูพิทักษ ๓๘ 

เพ่ือนครูคนดี  ๔๑ 

จัดสรรชีวิตใหลงตัว  ๔๓ 

ชีวิต... ไมไดมีไวใหยอมแพ...  ๔๕ 

ชีวิตคือการตอสู  ๔๙ 

แรงบันดาลใจจากพอหลวง...  ๕๒ 

วิถีพุทธจิตอาสานำพาอานเขียนเรียนรู  

รวมพลังสรางสรรคสังคมไทยดวยสายใยสัมพันธ  ๕๕ 

บาน วัด โรงเรียน 

ดวยแรงศรัทธาในหัวใจ  ๕๘ 

วาทะธรรมสองนำชีวิต  ๖๒ 

คุณธรรม... ในโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง)  ๖๖ 

ไดอะไรจากชุดขาว  ๖๙ 

เรื่องเลา “น่ีหรือ...คือบานเธอ”  ๗๑ 

ลูกกอลฟของคุณครูหนองบัว  ๗๕ 
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ศตวรรษที่ ๒๑ สำนักพิมพ openworlds, หนังสือ เตา : มรรควิถีที่ไรเสนทาง สำนักพิมพ ใยไหม จำกัด จัดทำโดย สถาบันอาศรมศิลป 

ภาคเหนือตอนบน 
สารบัญ  สวัสดีปใหม เปนอะไรดีๆ อีกคร้ังที่เราไดมาทักทายกันอีก

ในป ๒๕๕๕ น้ี ทามกลางอากาศหนาวท่ีเปลี่ยนแปลงไปมา  

บางพืน้ทีม่คีวามสขุ บางพืน้ทีก่ก็ำลงัลำบากกับภยัหนาว ตัง้แตปทีแ่ลว

ที่ธรรมชาติสอนใหเราเรียนรูถึงความไมแนนอน สอนใหเรารูจักการ

ปรับตัว ทุกคนรูดีวาการปรับตัวสำคัญแคไหน แตคงไมลืมวาการ

ปรบัตัวโดยคิดถงึแคตวัเองนัน้ไมมปีระโยชน เหมอืนเมือ่ครัง้ทีน่ำ้ทวม 

จะเห็นวาแมบานตัวเองไมทวมแตความเดือนรอนก็ตองกระทบมา  

ถึงเราไมทางใดก็ทางหน่ึง ความปกติสุขจะเกิดไดอยางไร เมื่อสิ่ง

รอบขางไมไดปกติสุข ทุกคนอยากมีความสุข แตมักลืมนึกถึงความ

จรงินี ้ เมือ่ผมไดยอนมองตัวเองกเ็หน็วาแตละวันทีท่ำงาน มบีอยครัง้ที่

พยายามทำตัวปกติทั้งที่คนรอบขางกำลังวุนวาย ซึ่งสุดทายก็เปนไป

ไมได ตองเขาไปเกี่ยวของ แกไข ถาอยากอยูอยางปกติสุข และเมื่อ

มองกลับไปที่เหตุการณน้ำทวม ก็ชัดเจนวาธรรมชาติกำลังเดือดรอน 

แลวเราจะอยูสบายไดอยางไร หลายคนมักเผลอคิดวาไมเห็นจะเกี่ยว

กันในเมื่อคนที่เดือดรอนก็ไมไดอยูตรงหนาฉันซะหนอย ฉันยังมี  

ความสุขอยูได นั่นเปนความเขาใจผิดอยางมาก เพราะเขาลืมความ

จริงขอน้ี ไมมีทางที่คุณจะมีความสุข ถารอบตัวคุณมีแตความทุกข 

เหมือนไปกอทรายอยูกลางน้ำ สักวันคลื่นก็ตองพังมันลง เชนกัน วัน

น้ีสังคมไทยหรือแมแตโลกกำลังวุนวายอยูกับความเปล่ียนแปลงท่ี

รายกาจ ซึ่งเราทุกคนมีสวนรวม แลวจะรอหรือหลับหูหลับตาไปได

นานแคไหน ถาเราอยากอยูอยางมีความสขุ อยากอยูในส่ิงแวดลอมทีด่ี 

เราก็ควรทำใหผูอื่นมีความสุข ทำใหสิ่งรอบตัวเราปกติสุข แลวเราก็

จะไดอยูทามกลางความสุข  

 ปใหมนี้ วารสารวิถีพุทธยังคงมีบทความดีๆ มากมายใน

เลมจะชวยสรางแรงใจ ความคิดดีๆ ที่จะชวยใหเราลุกขึ้นมาหาวิธี

ทำใหผูอื่นมีความสุข สมชื่อ “รู ตื่น และเบิกบาน”    
ขอขอบคุณ 

กองบรรณาธิการสถาบันอาศรมศิลป 



๒

 ใครๆ ก็ชอบพูดวาเวลาเดินทางรวดเร็ว

เหลือเกิน การทำงานเพื่อสรางคนดี สรางคนให

รูคิด รูทันกิเลสของตน รูตัว พรอมที่จะแกไข 

พรอมปรับเปลี่ยนสูการคิดชอบ เห็นชอบ นำไปสู

การพูดชอบ กระทำชอบ เปนเรื่องท่ีทาทายกับ

เหตุการณที่ผานมาในชีวิตครู นักเรียนในโรงเรียน

วิถีพุทธหรือทุกโรงเรียน ทุกคน ทุกวันจะเจอะเจอ

แบบฝกท่ีจะผานไปไดอยางดีหรือไม ทุกวันหาก

คุณครูโรงเรียนวิถีพุทธเห็นพองกันและไดพยายาม

เพาะบมนักเรียนผานประสบการณประจำวัน   

ชี้ทางบรรเทาทุกขทั้งทุกขเล็กๆ ทุกขใหญๆ ของ

นักเรียน เรียนรูหลักธรรมในพระพุทธศาสนานำ

มาสูการใชชีวิตประจำวัน เวลาท่ีผานมา ๙ ป   

(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔) ของโรงเรียนวิถีพุทธ คง

สรางคนเต็มคนไดอยางดีทีเดียว  

 จากการพูดคุย หรือไปเยี่ยมโรงเรียนก็

มักพบบอยๆ วาโรงเรียนใหความสำคัญกับการ

สวดมนต ทำสมาธิ และพิธีกรรมในทองถิ่นเพียง

อยางเดียว ซึ่งเปนแคเพียงเสี้ยวเดียวของพระพุทธ

ศาสนาเทานั้น ขอย้ำวาหากสวดมนต ทำสมาธิ 

และพิธีกรรมเปนเพียงเสี้ยวเดียว อยาตีความวา 

“ไมควรทำ” แตควรทำตอไปและทำเพิ่มในดาน

อื่นๆ ในสวนตัวเห็นวาการมีชั่วโมง Homeroom 

เปนเรื่องสำคัญ จำเปนที่ตองมีอยางยิ่ง เพราะ

เปนชวงเวลาท่ีเมื่อเกิดขึ้นทุกวัน เปนโอกาสที่ครู

จะสอดแทรกการดำเนินชีวิตไดอยางดี ครูควร

เลือกประเด็นมาคุยกับนักเรียน ชี้แนะการเผชิญ

กับปญหาตางๆ ของชีวิต ดวยเทคนิควิธีของศาสตร

การสอนอันเปนวิชาชีพท่ีครูเรียนมา  

 ครเูลอืกหยบิเรือ่งราวมาเลาทีเ่หมาะกบัวยั 

และความสนใจในเวลาน้ัน เชนสอนนักเรียนประถม

ศึกษา อาจหยิบเรื่องเพ่ือนคุยกันเสียงดัง หนูไม

ชอบ ถาสอนมัธยมศึกษา อาจเลือกคุยเรื่องเมื่อ

เสก...ทะเลาะกับภรรยาผานโลกออนไลน เปนตน 

ครูควรเลือกตั้งคำถามใหไดคิดตอ สอดแทรกวิธี

คิดบวก เลือกใชคำชี้แนะ ท่ีมีภาษาบาลีประกอบ 

แตไมหนัก เนนการอธิบายความมากกวา นักเรียน

จะสรางมุมมองใหมในชีวิตจากการไดคุยกันใน

ช่ัวโมง Homeroom ใหนักเรียนไดพยายามจับความ

รูสึกของตนเองออกมา โดยเฉพาะความรูสึกตอ

การกระทำดี ท่ีเปนปติ แมเรื่องเล็กนอยเพ่ือ

แลกเปล่ียน ถายทอดความรูสึกดีนั้นสูเพื่อนๆ ใน

หอง เขาวากันวา ถามีทุกข เมื่อไดเลาออกไป 

ความทุกขจะหายไปครึ่งหนึ่ง แตถามีความสุข

เมื่อไดเลาออกไป ความสุขจะเพิ่มกวาสองเทา  

 อีกวาระหน่ึงที่นับเปนโอกาสสำคัญของ

การสอนคุณธรรม โดยเฉพาะ โลกธรรม ๘ คือ

วาระการประกวดแขงขัน ท้ังดานวิชาการ ดนตรี 

กีฬา สารพัดอยางทั้งที่จัดโดย สพฐ. เขตพื้นที่ 

โรงเรยีน หรอืองคกรภายนอก เพราะการมแีพ ชนะได 

ดีใจ เสียใจเกิดชัดเจน เราควรชี้แนะนักเรียนให

คิดเห็นอยางไรตอผลการประกวดน้ัน ไมใชประชด 

ประชนั ไมใชยอมพายแพแบบไรทางเยยีวยา ไมใช

หลงระเริงเหอเหิมกับชัยชนะ เราคงเคยไดยิน 

และไดเห็นมากับตาเร่ืองการแขงขันท่ีครูหาหนทาง

แบบใดก็ไดเพื่อใหนักเรียนชนะการประกวด แลว

ถาเราเปนฝายแพท่ีผูชนะไมซ่ือน้ัน เราจะทำอยางไร 

นักเรียนของเราจะยังรูสึกดีกับการประกวด พรอม

ทั้งปรับปรุงตนเองเพื่อการประกวดรอบตอไปได

อยางไร สวนครูที่เคยทำแบบนัน้มา ทำทกุวธิใีห

นกัเรยีนของเราชนะ ไมสนใจกฎ กตกิา ถงึเวลาแลว  

ที่จะยอนสูความรูสึก ความสำนึกรับผิดชอบตอ

นักเรียน วาเรากำลังเพาะบมนิสัยแบบใดใหเขา 

แลวเรายังภูมิใจใหคนเรียกวา “ครู” อีกหรือ  
 พระมหาพงศนรนิทร ฐติวโฺส พระอาจารย

โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง 

ผานไปอีก ๑ ป 
ดร.บรรเจอดพร สูแสนสุข 

รองผูอำนวยการสำนัก

พัฒนานวัตกรรมการจัด 

การศึกษา 



ไดใหขอคิดเรื่องการประกวด การแขงขันไววา  

 “โครงงานคุณธรรม เปนกระบวนการ
เรียนรูคุณธรรมอยางเปนระบบอยางเปนวิทยาศาสตร
เปนการคิดจริง ทำจริง เรียนรูจริงของเยาวชน
ดวยตัวเยาวชนเอง อันนี้เปนขอดีและเปนหัวใจ
สำคัญของโครงงานคุณธรรม แตมันก็มี “จุด
ไคลแมกซ” ตรงที่การเรียนรูกิเลสของคนทำโครง
งานคุณธรรม กิเลสของคนทำโครงงานก็อยูตรง
เรื่องการวางใจตอการประกวดนี่แหละนะ วาจะ
ทำใหเราถอดใจกับการทำความดี หลงประเด็น
ระหวางความดทีีท่ำกบัการประเมนิโครงงานหรอืไม   
จะติดกับดักกิเลสจากการแขงขันแคไหน มันจึง
ไมงาย และที่เราควบคุมไมไดคือ ไมรูวาเราจะ
ตองเจอกรรมการแบบไหน เจอแบบโหด เจอแบบ
วิชาการสุดๆ เจอแบบเออออ เจอแบบเอาใจ เจอ
แบบใหกำลังใจ...ฯลฯ แตทั้งหมดนั้น มันชวย  
เติมเต็มใหกับการทำความดีของเรา เพราะมันจะ
เปนกระจกสะทอนในวิธีการคิดวิธีการทำความดี
ของเรา ถาเราเรียนรูไดแทจริงไปเรื่อยๆ ถึงจุด
หนึ่งเราจะแยกไดวา ที่ทำความดี “ทุกความดี ดี
เสมอ” ความดีไมควรเอามาแขงขันกัน ความดี
ประกวดไมได แตโครงงานคุณธรรมประกวดได
ประเมินได เพื่อเปนการยกระดับการเรียนรูไปอีก
ข้ันหน่ึง ไมใชแคคิดและลงมือทำ แตมีการประเมิน
คุณภาพดวย เปนการประเมินทั้งในมุมของตนเอง
และคนอื่น ถาเราเรียนรูธรรมะไปดวยก็จะเขาใจ
วาทำไมพระอาจารยถงึบอกวา การประกวดโครงงาน
คณุธรรมน้ัน ตองเขาใจวา “การประกวดไมใชการ
แขงขนั แตการประกวดคือการปฏบิตัธิรรม” อยาได
ถอดใจจากความดี ก็ขอเปนกำลังใจใหเสมอนะ” 
 อีกเรื่องที่ที่อยากเลาใหฟง คุณครูใน

จงัหวดันครราชสีมาไดเลาความหลงัใหฟงวา ในป 

๒๕๕๓ พานักเรียนมารวมคายโครงงานคุณธรรม   

กบั สพฐ. แตเมือ่จบคาย ไมมใีบประกาศฯ ให รูสกึ

ผิดหวัง เพราะ สมศ. จะมาตรวจ นาจะมีใบประกาศ

ไวแสดง จึงไดตอวาคนของ สพฐ. ดวยถอยคำรุนแรง

กลับไปดวยความโกรธและคิดไวเลยวาปหนาจะ

เลิกทำโครงงานคุณธรรม และแลวเวลาผานไป 

วันหนึ่งมีคนรูจักเสียชีวิตจึงตองไปรดน้ำศพ ซึ่ง

นอยครั้งนักที่ตนเองจะไปรดน้ำศพ ในระหวาง

รดน้ำศพก็มองไปที่มือของศพ คิดไดทนัทวีา ไม

เหน็หยบิใบประกาศฯ อะไรไปไดสกัใบ จึงมาตั้งใจ

ใหมวาตอไปน้ีจะทำงานแบบไมอยากไดใบ

ประกาศฯ อีกแลว จะไมเรียกรอง เพราะในที่สุด

ก็เอาอะไรไปไมได ครูคนน้ันพยายามหลายวิธีที่

จะกลาวคำขอโทษคนของ สพฐ. ผานไปอีกหลาย

เดือนจึงขอโทษสำเร็จ ดิฉันจึงขอเสนอวา ทำบุญ

แบบทีใ่หเดก็ทำโครงงานคุณธรรมน่ันแหละคะ ใบ

ประกาศฯ เอาไปไมไดแตเอาบุญนี้ติดตัวไปได  

 วารสาร รู ตืน่ และเบกิบาน คงเปนแหลง

เรือ่งเลาท่ีจรรโลงใจทกุทานไดบาง ผานไปอกี ๑ ป 

ของการดำเนินชีวิต ลองถามกลับตัวเองดวยวา

เราไดใชเวลาทีผ่านไปเพือ่เปนตวัอยางทีด่กีบัเด็กๆ 

ใหความคิดดีๆ กับเด็กไปมากเทาไร สะสมบุญ

ใหไดอิ่มอกอิ่มใจไปมากเทาใด ชื่นใจกับความ

เปนครูมากแคไหน สะสมบุญไวมากหรือยัง ดิฉัน

เชื่อเหลือเกินวาทานท่ีอานมาจนถึงบรรทัดนี้ไดรับ

ความสขุใจกันไปแลว ขออนโุมทนากับบญุทีค่ณุครู

ไดทำ ดวยใจจริง  

ถามีทุกข เมื่อไดเลาออกไป ความทุกขจะหายไป
ครึ่งหนึ่ง แตถามีความสุข เมื่อไดเลาออกไป   
ความสุขจะเพิ่มกวาสองเทา 

๓



 บนทางสายกลาง หากมีรากฐานจติใจอิสระ

ยอมมองเห็นทุกสิ่งทุกอยางไดสองดาน อีกทั้งรูวา 

ดานไหนคือพ้ืนฐานของอีกดานหน่ึง หากใครปฏิบัติ

ไดยอมเปนผลดีแกตนเองโดยแท เมื่อดีแกตนเอง

ก็ยอมดีแกสังคมท่ีเรามีสวนรวมอยางเปนธรรมชาติ 

 บัดนี้ ฉันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งทรงตรัส

ไวแกประชาชนชาวไทยเอาไววา “ขอใหรูจักเรียง
ลำดับความสำคัญของทุกสิ่งทุกอยางใหถูกตอง” 
 อนึง่ เมือ่ไมนานมานีฉ้นัไดเขยีนบทความ 

เรื่องหน่ึง โดยใหชื่อวา “โปรดอยาเห็นแกตัวมาก
จนเกินไป เพราะสังคมไทยจะไปไมรอด”  
 อนึ่ง เหตุการณน้ำทวมครั้งน้ียอมชวยให

เราสามารถมองเห็นคนดีไดอยางเปนธรรมชาติ 

ดังท่ีพุทธธรรมไดชี้ไววา “ถาไมมีเหตุนี้ก็ยอมไมมี
เหตุนั้น” ประเด็นนี้เริ่มตนจากการท่ีฉันเริ่มคนหา

ขาวขึ้นน้ำ แทจริงแลวพันธุขาวกลุมนี้เราก็มีมา

นานแลว แตไมมีใครสนใจเทาไหรนัก จึงขาดการ

ประชาสัมพันธที่ดี  

 โปรดอยาดูถูกของเล็ก เพราะของเล็ก

เปนจดุเริม่ตนนำเราไปสูมมุกวาง คร้ันนำ้มามากขึน้ 

ทำใหคนทองถิ่น โดยเฉพาะชาวนาชาวไรจำตอง

เดือดรอนหนัก เราก็เริ่มมองเห็นความสำคัญของ

ชีวิตคนท่ีดอยโอกาส ไมเชนน้ันแลวคนระดับบนก็

คงเอาแตหลงอยูกับความสบายดานเดียว 

 ในกระบวนการจัดการศึกษาก็เชนกัน 

ชวงหลังๆ เรามักบนกันวา ครูอาจารยรวมท้ังนิสิต

นักศึกษาหลายแหง เม่ือมีปญหาสังคมก็มักไมออก

มาแสดงตัวเพื่อชวยเหลือกันเชนแตกอน ในเรื่องนี้

ฉันขอชมเชยบรรดาครูอาจารยและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เปดพื้นท่ีใหคนตาง

จังหวัดซ่ึงสวนใหญเปนชาวนาชาวไรไดเขามาพักพิง

อาศัยรมไมชายคา รวมท้ังตัวเองมองเห็นโอกาส

ในการเรียนรูความทุกขยากของเพื่อนมนุษย 

 ฉนันกึถงึในชวงสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ ทีม่ี

เครื่องบินขาศึกบินมาทิ้งระเบิดในกรุงเทพฯ เวลา

กลางคืน ระหวางฉันเปนผูบริหาร เราไดเปดโอกาส

ใหประชาชนไปกางเต็นทนอนหลบภัยสงคราม

จากลูกระเบิดกันอยางกวางขวาง และมีครูอาจารย

รวมท้ังนสิติชวยกันดแูลใหความสะดวกอยางใกลชดิ 

โดยท่ีถือวาน่ีคือหนาท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีจะมีโอกาส

ตอบแทนบุญคุณแกประชาชนผูเสียภาษี 

เพราะรายจึงกลายเปนดี 
บทความพิเศษ 

ศ. ระพี สาคริก 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ภาพ : Creativecommons.com 
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 สำหรับสื่อมวลชนนั้น ความจริงฉันมี

ความสัมพันธกับคนกลุมน้ีมานานแลว โดยท่ีถือวา

พวกเขาคือลูกหลานของฉันทุกคน ฉันขอชมเชย

สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส ท่ีอุตสาหปดรายการ

ประจำวัน เพ่ือเปลี่ยนมาใชเปนบริการรายงานผล

จากปญหาของประชาชนซ่ึงกำลังตกทุกขไดยาก 

อาจมีรายอื่นๆ แมจะเปนรายเล็กรายนอย แตฉัน

ก็กลาวย้ำอยูเสมอวา “รายเล็กไมใชเรื่องท่ีจะตอง
ไดรับการดูถูกวาไมสำคัญ”  
 น่ีแหละ ถาไมเกิดปญหาน้ำทวมเราก็

มองไมเห็นคนดีที่มีความกระตือรือรน ซึ่งเรื่องนี้

มันอยูบนฐานหลักธรรมทั้งนั้น ฉันจึงกลาวย้ำอยู

เสมอวา “ธรรมะสามารถเรียนรูไดจากทุกเรื่องใน
ชีวิตประจำวันของตัวเราเอง” 
 มอีกีเรือ่งหนึง่ซึง่ฉนัขอฝากไวใหทกุคนคดิ 

เธอจำไดหรือเปลาวา ฉันเคยบนอยูเสมอวา แผนดิน

ถิ่นเกิดของไทยที่กำลังตกไปอยูในมือคนตางชาติ

นั้นมันมีมากยิ่งขึ้นทุกที แตคนไทยเองก็ใชชีวิตอยู

อยางประมาท จนไมสนใจวามันจะหมดไปเทาไหรก็

ไมทุกขรอน คงมีแตเอาตัวเลขบนแผนกระดาษมา

พูดกันแลวก็ขยำมันทิ้งไป 

 อนึง่ ฉนัเคยพดูมานานแลววา สำนกังาน 

สงเสริมการลงทุนนั้นมีขาท้ังสองขางยืนอยูกับคน

ตางชาติ ถึงขนาดมีนโยบายท่ีวา “ถาสิ่งไหนคน
ไทยยังทำไมไดก็จะนำไปมอบใหคนตางชาติมา
ทำ” จนกระทั่งอุตสาหกรรมซึ่งมีนายทุนตางชาติ

เปนเจาของ ไดเขามาขยายอิทธิพลเบียดเบียน

การเกษตรของไทยเต็มไปหมด 

 เพราะความคิดแบบนี้จึงทำใหแผนดิน

ไทยซึ่งเราพูดกันอยูเสมอวา “เปนแผนดินเพื่อ
การเกษตร” แตเราก็นำเอาอุตสาหกรรมตางชาติ

เขามาทับหัว จนกระท่ังการเกษตรของไทยขาด

อิสรภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ฉันพูดถึงขนาดวา ซักวัน

หน่ึงเราคงจะเห็นผูบริหารระดับสูงเปนชาวตางชาติ

ก็ได คร้ังที่ทำรายการศาลาริมสวนฉันไดไปถาย

ทำถึงออสเตรเลีย และเทปมวนน้ันมันก็ยังอยูใน

มือฉันมาตลอด แตเทปมวนสำคัญที่สุดมันไมได

อยูแคในมือเทานั้น หากอยูในหัวใจของฉันอยาง

ลกึซึง้ นำ้ทวมครัง้นีเ้ราคงยงัมคีวามหวงัมาบางวา 

ธรรมชาติมันจะคืนแผนดินผืนนี้ใหแกคนไทยได

ใชทำการเกษตรตอไปในอนาคต เพราะกระแสน้ำ

ที่พัดมาจากทางเหนือไดชะลางเอาปุยธรรมชาติ

บนผิวดินลงมาดวย ดังนั้นเมื่อน้ำทวมเราก็ไดปุย

อินทรีย โดยแทบไมตองไปซื้อปุยเคมีใหเปนทาส

คนตางชาติตอไปอีก 

 ตัวฉันเองเคยพูดไวแลววา “จะทำงาน
จนตายคาแผนดิน” แมนำ้ทวมจนฉันทำอะไรไมได 
แตขอใหแผนดินไทยกลับคืนมาสูมือคนไทยเพ่ือ

จะไดใชทำมาหากินไดในอนาคต เทานั้นก็นับวา

พอเพียงแลวสำหรับชีวิตนี้ ฉันขอฝากไวแคนี้กอน 

แมมันจะเปนเร่ืองส้ันแตจิตวิญญาณมันก็มีรากฐานท่ี

ลึกซึ้ง น่ีแหละคือหลักธรรมอีกบทหนึ่งที่พึงสังวร

เอาไว เพื่อกูชาติบานเมืองอันเปนท่ีรักของเรา 

 สุดทายท่ีไมสุดทายนี้ ฉันขอฝากอีก  

สิ่งหน่ึงซึ่งมันควรจะมีอยูในสวนลึกของหัวใจ ถา

เรายงัรูสกึไดวาตวัเองเปนมนษุย สิง่นัน้กค็อื “โปรด
อยาเปนคนมนีสิยัลืมงาย” แมหวนกลับไปนึกถึงป 

พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งฉันมีอายุแค ๒๐ ขวบ ตัวเองก็ยัง

จำไดดีวาในชวงนั้น “กรุงเทพฯ กลายเปนทะเล
แทบจะสุดลูกหูลูกตา” ดังน้ัน ขอใหนึกถึงคำสอน
ของคนโบราณที่กลาวฝากไววา “เจ็บแลวตองจำ” 
 กราบทุกคนมาดวยความเคารพอยางยิ่ง

สำหรับการเสียสละทุกส่ิงทุกอยางของเธอท้ังหลาย 

เพื่อหวังใหแผนดินผืนน้ีมันอยูตอไปไดในภายภาค

หนาไดสำเร็จ รวมท้ังลูกหลานของเราทุกคนท่ีควร

อยูอยางภาคภูมิใจ  

๕

น้ำทวมครั้งนี้เราคงยังมีความหวังมาบางวา 
ธรรมชาติมันจะคืนแผนดินผืนนี้ ใหแกคนไทย
ไดใชทำการเกษตรตอไปในอนาคต 
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ในโลกนี้มนุษยทุกคนที่ เกิดมาบนโลก 

ยอมมีปญหาและอุปสรรคมากมายหลายอยาง 

จนบางครั้งขาพเจานั่งคิดเกี่ยวกับชีวิตของตัว

ขาพเจาแลวขาพเจาก็สามารถสรุปไดวา ถึงแมจะ

มปีญหาและอปุสรรคตางๆ เกดิขึน้กับทุกคนไมวา

จะเปนตวัขาพเจาเองหรือคนรอบขาง ขาพเจากค็ดิ

ไดวาชีวิตนี้คือการคนหา คนหาอุปสรรค คนหา 

สิ่งที่อยากรูและคนหาสิ่งตางๆ อยามัวแตตั้ง

คําถามใหกับชีวิตของตนเองวาเรามาจากไหน  

เรามาทําอะไรในโลกนี้และปญหาเหลาน้ีเกิดขึ้น 

กับตัวเราไดอยางไร แมแตคุณธรรมความดียังตั้ง

คําถามเลย และบางครั้งตัวขาพเจาก็เคยผิดหวัง

เหมือนชีวิตนี้ไมมีอะไรอ่ืนอีกเลยนอกจากภาระ

หนาท่ีปญหาและอุปสรรคตางๆ จนมาใชคําวา 

“ชีวิตคือการคนหา” ใหเปนประโยชนและทุกคน 

จะรูวาชีวิตของเราคือการคนหาอยางไร จงใชชีวิต

ใหคุมคาสมกบัท่ีไดเกดิมาเปนมนษุย และจงคนหา

ใหเจอ ถึงจะมีความสุข

ขาพเจาเปนเด็กคนหนึ่งที่มีปญหาและ

อุปสรรคมาตั้งแตเด็กๆ ขาพเจาเคยมีความรูสึก 

ผิดหวังและนอยใจในตนเองมาตั้งแตเด็กๆ แลว

เพราะตัวข าพเจ าเองกําพร าแม ผู  ให กําเนิด 

มาตั้ งแต  เด็กๆ ในตอนน้ันข าพเจ าอายุได  

ประมาณ ๒-๓ ขวบ คุณแมก็เสีย หลังจากนั้น

คุณพอก็ไปทํางานตางจังหวัดดวย ในตอนนั้น 

ตวัขาพเจาและนองจงึอาศัยอยูกบัคณุปูและคณุยา

แต การอยู กับคุณปู และคุณยาสมัยนั้นจะไป 

ไหนมาไหนก็ตองเดินอยางเดียว ตัวขาพเจาเอง 

ก็ตองเดินถึงแมไกลแคไหนตัวขาพเจาก็ตอง

พยายามเดินไป ไมวาจะเดินไปทําไรหรือเดินไป 

ที่ตางๆ ก็ตาม หลังจากที่คุณพอไปทํางานได

ประมาณ ๒ ป คุณพอก็กลับมาบานและคุณพอ

ก็ไดแตงงานใหมและไดพามาอยูบาน ตัวขาพเจา

จึงกลับไปอยู กับคุณพอและแมใหม ตอนนั้น

ขาพเจาอายุไดประมาณ ๕-๖ ป และหลังจากนั้น

พอเปดเทอมขาพเจากไ็ดเขาโรงเรยีนในชัน้อนบุาล 

ขาพเจาไดไปโรงเรียนและหลังจากโรงเรียนเลกิแลว

ขาพเจากไ็ดเริม่ชวยคณุพอคณุแมทํางานบาน เชน 

ชวยคุณพอคุณแมลางจาน ชวยคุณพอคุณแม 

หงุขาว และชวยคณุพอคุณแมตกันํา้ ซ่ึงในตอนนัน้

เราเปนเด็กเราก็อยากจะไปเลนเหมือนคนอื่น 

เขาบาง แตเนื่องจากขาพเจามีงานที่บานจึงไมได

๖

การคนหาคือการคนหาทุกสิ่งทุกอยาง คนหาตัวเองให เจอ  
คนหาตนตอของปญหาอุปสรรคใหพบ คนหาส่ิงที่เราอยากรูจัก 
ให ได แตการคนหานั้นเราตองมีสติอยูเสมอ



๗

เลนเหมือนคนอื่นเขา ถึงแมจะมีงานเยอะแคไหน

ขาพเจากไ็มเคยบนเลย และบางคร้ังกต็ัง้ใจทาํมาก

จะทําใหดีที่สุดแตก็มีขอผิดพลาดบาง จึงทําให

ขาพเจาโดนคุณพอคุณแมดุดาตอวาบาง ขาพเจา

ก็น อยใจและแอบไปรองไหบ าง ในตอนน้ัน 

คิดนอยใจมากไดแตตั้งคําถามใหแกชีวิตมากมาย

วาทําไมเราถึงไมมีแมแทๆ เหมือนคนอื่นเขา 

ถาขาพเจามแีมแทๆ  ขาพเจาอาจไมโดนดดุาตอวา

ขนาดนี้ และคําถามอื่นๆ อีกมากมาย พอขาพเจา

อายุไดประมาณ ๙ ป พี่ของขาพเจาก็เรียนจบ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และในตอนนั้นไมกลาท่ีจะ

อยูบานเลยทําใหขาพเจาไดเสียโอกาสที่จะเรียน

เปนเวลา ๒ ป และหลังจาก ๒ ปขาพเจาก็โตข้ึน

และก็เกิดความคิดอยากจะเรียนหนังสือข้ึนมา

ทําให ข าพเจ าตัดสินใจมาเรียนใหม อีกครั้ ง 

เพราะคิดวามาเรียนใหมยังไมสายที่จะเรียน

การเร่ิมตนมาเรียนใหมในโรงเรียนทําให

ขาพเจาไดกําลังใจจากคุณครูในโรงเรียนและ

ขาพเจาไดอานหนังสือมากมายจนมาเจอหนังสือ

เลมหนึ่งคือ ปดเขาแลวลุกขึ้นสู ทําใหขาพเจา

คนหาตัวของขาพเจาและมีกาํลงัใจมากขึน้คือขจดั

อุปสรรคและปญหาตางๆ ที่ทําใหตัวขาพเจา 

เดินไปขางหนาชาลง ขาพเจารูวาไมใชวาเรา 

คนเดียวท่ีมีปญหาและอุปสรรคเทาน้ัน แตเราทุกคน

ไมสามารถแบกปญหาและอุปสรรคไวได เราตองตัด

และท้ิงบางเร่ืองท่ีเคยชินไป เชน เราอาจหาขอแกตัว

เมื่อตัวเองทําผิดเสมอหรือบางคร้ังเราตองเปลี่ยน

นิสัยบาง การตัดปญหาและอุปสรรคออกไปทําให

เราเริ่มตนวันใหมไดงายขึ้น ในปจจุบันนี้ขาพเจา

กาํลังศกึษาอยูชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ และท่ีผานมา

ขาพเจาไดเรียนรูและเขาใจ ขาพเจามาถึงจุดนี้ได 

ก็เพราะวาตัวขาพเจามีความพยายาม มีความ

อดทนมาต้ังแตเด็กแลว จนมาถึงจุดนี้ขาพเจา

ภูมิใจมากคะ ขาพเจาไดเรียนรูวาชีวิตคือการคนหา 

การคนหามีความหมายมากเกินกรอบท่ีเราวางไว  

การคนหาคือการคนหาทุกส่ิงทุกอยาง คนหา 

ตัวเองใหเจอ คนหาตนตอของปญหาอุปสรรคใหพบ  

คนหาสิ่งที่เราอยากรูจักใหได แตการคนหาน้ันเรา

ตองมีสติอยูเสมอ จึงทําใหตัวขาพเจาไดเรียนรู 

วาเมื่อไหรที่ขาดสติเมื่อน้ันเรื่องงายจะกลายเปน

เรื่องยาก เรื่องเล็กก็จะกลายปนเรื่องใหญ แตถา

เราตั้งสติไดเรื่องเล็กก็คือเรื่องเล็ก เรื่องใหญก็จะ

กลายเปนเรื่องเล็ก เรื่องยากก็จะไมยากอีกตอไป

และถาเรามีสติแลวทุกนาทีที่เราหายใจอยูก็คือ 

การคนหา บางคร้ังก็คนพบ บางคร้ังก็คนไมพบ

บางวันปวดหัวไปกับปญหาและอุปสรรคบาง แตก็

มีความสุข บางครั้งกําลังหัวเราะอยู แตก็ไมมี 

เปาหมายอะไรเลย ชีวติของขาพเจาขาพเจาคนหา

เจอแลว ขาพเจาจะไมทํารายหรือทําลายใครอีก 

โดยเฉพาะตนเอง และส่ิงตางๆ น้ันทําใหตัวขาพเจา

ไดรูวาวิธีเดียวที่จะวิ่งไปถึงเสนชัยไดคือตองลุกขึ้น

ใหมทุกครั้งที่ลม เหมือนกับวาเวลาเราทําอะไร 

ผิดพลาดเรามาเริ่มแกไขใหม ตองทําใหดีกวาเดิม

หรือเวลาเราไปไหนแลวเราไมระวังเราเกิดหกลม



ขึน้มาเรากต็องลกุข้ึนและกลบัมาเดนิตอไป ถาเรา

ไมสูกับปญหาตางๆ ก็เหมือนกับวาเราลมแลว 

เราไมยอมลกุ ชวีติของเราถาเราไมกลาทีจ่ะเผชญิ

กับปญหา ปญหาเหลานั้นก็ไมจบเลย ดังคําสอน

ที่วา ไมกลา ไมเดินหนา ขาพเจาตองกลาเผชิญ

ปญหาและอุปสรรค ชีวิตของขาพเจาจึงจะเดิน

หนาได

ดังน้ัน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมา

ยอมมีทางออกเสมอ ไมวาจะเปนความอดทนหรือ

การทํางาน ไมเคยทอ และเราจงคนหาส่ิงท่ีไดจาก

ความผิดพลาดท่ีผานมาเพราะสิง่ทีผ่านมาหรอืส่ิงที่

ผิดพลาดเหลานั้นก็แฝงไปดวยบทเรียนอันมีคา 

เพราะความสําเร็จเหลานั้นยอมซอนอยูหลัง 

ความลมเหลวเสมอ สวนอีกอยางหนึ่งที่ทําให

ขาพเจาภูมิใจมากก็คือการที่ตัวขาพเจาไดรูวา

ความสําเร็จเหลาน้ันยอมซอนอยูหลังความลมเหลว

เสมอ เพราะทุกคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต

ยอมมีลมเหลวมากมายแต เขาก็ไมทอถอย  

เขาคนหาชีวิตของเขา เขาตอสูกับชีวิตของเขา  

เขาจึงจะมีความสําเร็จได สวนคําวาชีวิตคือการ

คนหาของขาพเจานั้นก็คือการคนหาอุปสรรคและ

ปญหาตางๆ ที่เขามาในชีวิตและพอเจอแลวก็

ลงมือแกไข สวนการคนหาตนเองคือการคนหา 

ทุกส่ิงทุกอยางที่ตนเองมีอยูในตัว และถึงแม 

การคนหาเหลาน้ันจะเจอหรือไมเจอ การคนหา

ตั้ งแตลืมตาดูโลกก็มีความโศกเศรารองไห  

แตเราจะคนหาอยางไรก็คือถาเปนปญหาก็ตอง

คนหาตนเหตุกอนและลงมือแกไข ถาคนหา 

ตนเองก็คนหาดวยการเดินหนาตอไป ถึงแม 

การคนหาน้ันจะมีลมเหลวบาง แตกอ็ยาลมืปดเขา

แลวลุกขึ้นสูนะคะและคนหาอยางมีสติดวย ทุก

นาทีที่มีลมหายใจนั้นคือการหาและสิ่งเหลานี้ 

ก็ทําใหตัวขาพเจาภูมิใจเปนอยางมากคะ ขาพเจา

ขอฝากทุกคนวา ชีวิตของทุกคนมีคามากกวาที่ 

เราคิดไว มากกวาทีเ่รากําหนดไว ถาเราคนหาชวีติ

ของเราเจอ และอีกอยางหนึง่คอื อยามวัต้ังคาํถาม

ใหกบัชวีติ จงมาคนหาชวีติของเราจะดีกวาการมวั

มาน่ังตัง้คาํถามใหกบัชวีติ เพราะในโลกทกุคนยอม

มีการลมเหลว ไมมีใครไมเคยลมเหลว ไมมีใคร 

ไมเคยผิดพลาด ขึ้นอยูกับวาเขาจะจัดการกับ 

ความผิดพลาดและความลมเหลวของเขาอยางไร

จะอยูกับมันไปตลอดชีวิตหรือจะเรียนรูส่ิงท่ีผิดพลาด 

และลุกขึ้นสูใหมอีกครั้ง  

สิ่งท่ีขาพเจาเฝาบอกกับตัวเองทุกวันนั่น 

ก็คือ...ข้ันแรก ฉันต้องไม่เศร้าไปกับอุปสรรค 

และปญหาที่เกิดขึ้นและเรียนรูไวเปนบทเรียน 

ครั้งตอไป ขั้นตอไปคือ ฉันตองลงมือแกปญหา 

และตัวฉันตองมีความเช่ือมั่นอยูเสมอวาทุกสิ่ง 

ทุกอยางที่ตัวฉันแกไขน้ันจะตองดีขึ้น ดีขึ้น และ 

ดีขึ้น ดีขึ้นคะ   
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เพราะหัวใจ…อยูใกลวัด

เรื่อง
รินทรดา นันตา

โรงเรียน
ทุงนอยพัฒนา 

ต.คลองสมบูรณ 

อ.คลองขลุง 

จ.กําแพงเพชร

ภาคเหนือตอนลาง  กําแพงเพชร เขต ๒

เสียงระฆังดังเปนสัญญาณบอกใหนักเรียน

ทุกคนมารวมตัวกัน ถาเปนวันปกติก็จะหมายถึง

การเขาแถวหนาเสาธงเพือ่รองเพลงชาต ิสวดมนต

ไหวพระ และทํากิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึน  

หากแตวันนี้ตางจากทุกๆ วัน เพราะเปนวันพระ 

และท่ีสําคัญเปนวันพระแรกท่ีขาพเจาจะนํานักเรียน

และคณะครูไปรวมทําบุญวันพระท่ีวัดหัวทุงนอย 

ซึ่งเปนวัดของหมูบานที่โรงเรียนตั้งอยู 

เสียงนักเรียนดังพรอมกับความวุนวาย 

ในการจัดแถว การหาปนโต และของทําบุญเริม่จะ

สงบลง เห็นภาพนักเรียนเขาแถวเรียงเปนแถวตอนลึก

จํานวนสองแถว โดยมีเสียงครูคอยบอกและกํากับ  

“เรียบรอยแลวคะ ผอ.” ครูสุภาพรบอก ขาพเจา

รบัคํา “งั้นเราไปกันเถอะคะ เดี๋ยวจะสาย” พรอม

เดินนําหนาขบวนนักเรียนตัวเล็กตัวนอย ท่ีเกือบ

ทุกคนรวมทั้งขาพเจามีมือขางหนึ่งถือปนโต  

เดินเขาสูวัดหัวทุงนอยซึ่งต้ังอยูติดกับโรงเรียน 

โรงเรยีนทุงนอยพฒันา เปนโรงเรยีนขนาดเลก็ 

ที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ชนบท ในตําบลคลองสมบูรณ 

อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร นักเรียน 

สวนใหญมีฐานะยากจน ขาดแคลนทั้งความรัก 

ความเอาใจใสจากครอบครัว เนื่องจากพอแม

เลิกรากัน บางก็ถูกทอดท้ิงใหอยูกับปู ยา ตา ยาย

ที่แกชรา บางผูปกครองตองหาเชากินค่ํา ทําให 

ในวันพระนักเรียนทําไดเพียงนําขาวและอาหาร 

ที่ตนเองพอจะมีหรือหามาไดอยางดีที่สุดมาเพื่อ

ถวายพระ เพราะพวกเขามคีวามหวงัวาการทําบญุ

จะทําใหชีวิตในวันขางหนาของพวกเขาดีขึ้น

พวกเราเดินมาถึงวัดในระยะเวลาไมถึง

อึดใจ นักเรียนถอดรองเทาวางเรียงระเกะระกะ 

จนขาพเจาตองบอกใหนกัเรยีนชวยกันเรยีงรองเทา

ใหมใหเรียบรอย นักเรียนทุกคนจึงชวยกันเรียง

รองเทาใหมจนเรียบรอยขึ้น และเริ่มทยอยเดิน

เขาไปในศาลาวดั ขาพเจาเหน็ผูใหญบานพรอมกบั

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและ

ชาวบานจํานวนหน่ึงนั่งอยูในศาลาวัดอยูกอนแลว 

ขาพเจานําอาหารจากปนโตมาเปลี่ยนถายใส

ภาชนะของวัด ระหวางนั้นขาพเจานึกถึงวันที่ 

รวมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของโรงเรยีนเมือ่สองอาทิตยกอนหลงัจากทีข่าพเจา

ไดเขามาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 

ทุงนอยพัฒนาแหงน้ี 

หลายคนท่ีแวะเวียนเขามาในโรงเรียนของเรา 

มักจะชมเสมอวาโรงเรียนของเรามีการวางผัง 

ตัวอาคารและสนามหญาที่ดี มีการจัดภูมิทัศน 

ไดสวยงามมาก อีกทั้งยังตั้งอยูใกลกับวัดงายตอ

การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ แตสิ่งที่ขาพเจา 

มกัเหน็เสมอคือ บรเิวณโรงเรยีนมีขยะมาก อาคาร

เรียนไมคอยสะอาดเน่ืองจากนักเรียนไมคอย 

๙



ชวยกันทําเวร และท่ีสําคัญ ถึงแมโรงเรียนจะอยู

ติดกับวัดแตนักเรียนไมเคยไปทําบุญวันพระเลย 

นอกจากการไปรวมงานแหเทียนจํานําพรรรษา

เทาน้ัน ขาพเจาจึงนําเร่ืองการทําบุญวันพระ ในช่ือ 

“กิจกรรม ๑ เดือน ๑ วันพระ” เสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจาก

อยากเห็นนักเรียนเกิดความคุนเคยในการเขาวัด 

ประกอบศาสนกิจ บําเพ็ญสาธารณประโยชน 

ศึกษาธรรมะ อยางนอยเดือนละ ๑ วันพระ  

รวมทั้งยังไดทําบุญรวมกับผูปกครองและคน  

ในชุมชนดวย เพราะขาพเจาเชื่อวานักเรียน 

จะสามารถซมึซบัความเปนผูมคีณุธรรม จรยิธรรม

เขาไปในจติใจของพวกเขาได เพราะทีผ่านมามคีน

หลายคนเสียโอกาสท่ีจะนาํตนเองเขาไปสูพระพุทธ

ศาสนาโดยการไมเริม่ไปทําบญุตัง้แตเด็กทําใหเกดิ

ความเคอะเขินเมือ่จะไปทาํบญุ และคงคดิวา “เอา
ไวแกกอนแลวคอยไป” แตบางคนยังไมทันแก

แตก็อาจไดไปกอนก็มี นั่นคือ “ไปวัดเมื่อหมดลม
หายใจ” เม่ือหางวัด หางพระ หางพุทธธรรมคําสอน 
ก็ทําใหคนมีจิตใจท่ีหางไกลจากความเปนคน สังคม

ในทุกวันนี้จึงมีแตเรื่องวุนวาย นาหดหูใจ ไมวา 

จะเปนการลักขโมย การคดโกง การขมขืน การ

ทํารายรางกายกัน หรือแมกระทั่งการฆาผูอื่น  

ยิ่งการท่ีจะรูจักการใหอภัย การเอื้อเฟอเผื่อแผ มี

จติใจทีเ่มตตา กรุณาตอกนัยิง่เปนเรือ่งยาก เพราะ

หากไมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน 

คานิยมที่พึงประสงคใหกับเด็กตั้งแตตอนที่เขา 

ยังเล็ก ก็คงจะเปนเรื่องที่ยากเกินไปท่ีเขาจะ

สามารถคิดไดเอง หรือทําไดเองในตอนที่เขา 

เติบใหญ ซึ่งคนก็คงเหมือนไม ที่โบราณกลาววา 

“ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” ขาพเจาจึงอยากให
พวกเขาคิดวาการทําความดี และการเปนคนดี 

ไมใชการฝนทําเพียงชั่วระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 

แตเปนการทาํท่ีเปนไปโดยเนือ้แทของจติใจของเขา 

ที่เปนและเปนไปอยางย่ังยืนฝงรากลึก ไมวาวัน

เวลาจะผันผานไปนานซักเทาไร หรือสภาพสังคม

จะเปลี่ยนไปเลวรายเชนไร พวกเขาก็ยังคงเปน

เพชรที่เปลงประกายแสงแหงความดีอยูได

“ผอ.คะ ไปตักบาตรกันเถอะคะ” เสียงเด็ก
หญงิเปรีย้วเรยีก ทาํใหขาพเจาตืน่จากภวงัค ขาพเจา

จึงลุกขึ้นและตักบาตรพรอมกับเด็กๆ เสร็จแลวจึง

มานั่งลง เห็นนักเรียนตักบาตรและทยอยมานั่งรอ 

บางก็พูดคุยกันเสียงดัง บางก็หยอกลอเลนกัน ดู

วุนวาย เพียงชั่วครู ทานเจาอาวาสพรอมกับพระ

ลูกวัดก็นั่งลงและเริ่มพิธีสงฆ เด็กชายกลวยและ

เด็กชายแกะสองมคันายกนอยทาํหนาทีข่องตนเอง

ครัง้แรก ผดิบางถูกบาง นํา้เสียงไมมัน่ใจเนือ่งจาก

ความตื่นเตน และแลวพิธีสงฆก็ผานไปดวยความ

ทุลักทุเล หลังจากน้ันนักเรียนก็แยงกันไปเลือก

อาหารคาวหวานที่ตนเองชอบและนําไปวางไว 

ในวงของตนเองที่รออยู ทําใหวงที่ไปแยงไมทัน 

มีอาหารนอยกวา จนครูตองบอกใหนักเรียนแบง

ใหคนอื่นบางและตองจัดระเบียบนักเรียนใหม 

กจิกรรมสดุทายของการทาํบญุวนัน้ีคอื การบาํเพ็ญ

สาธารณประโยชน โดยการแบงใหนักเรียนแตละ

คณะสีรบัผดิชอบลางจาน ทาํความสะอาดศาลาวัด  

และเก็บกวาดใบไม ขยะ บริเวณวัด ซึ่งทําให

ขาพเจาตองสายหนาอีกครั้งกับการที่ประธาน

แตละคณะสีฟองวาคนนั้นคนนี้ไมชวยกันทํางาน 

ที่รับผิดชอบ การทําความสะอาดบริเวณตางๆ  

ก็ไมเรียบรอย ซึ่งตองใหครูแตละคณะสีคอย

ควบคมุดแูลอยูตลอดเวลา เหตุการณในวนันีท้าํให

ขาพเจาคิดวาคนเราแมตัวจะอยู ใกลวัดแตถา 

ไมเคยไปสัมผัสกับสิ่งดีๆ ท่ีมีอยูในวัดเลยก็ยอม

ทําใหจิตใจหางไกลจากวัดได

เสียงระฆังดังเปนสัญญาณขึ้นอีกครั้ง บอก

ใหนกัเรยีนทกุคนมารวมตวักนั ในวนันีเ้ปนวนัปกติ

เหมือนเชนทุกวันที่นักเรียนจะตองมาเขาแถวหนา

เสาธงเพือ่รองเพลงชาติ สวดมนตไหวพระ และทํา

กจิกรรมตางๆ ท่ีโรงเรยีนไดจดัขึน้ เชน การเลาขาว 

การพดูภาษาองักฤษวนัละคาํ และการทาํกจิกรรม

นองไหวพี ่ขาพเจาไปดูกจิกรรมและพดูกบันกัเรยีน
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คนเราแมตัวจะอยู ใกลวัดแตถาไมเคยไปสัมผัส
กับสิ่งดีๆ ที่มีอยู ในวัดเลยก็ยอมทําใหจิตใจหาง
ไกลจากวัดได

หนาเสาธงเหมอืนเชนทุกครัง้ ระหวางทีเ่ห็นนกัเรยีน

ทํากิจกรรมนองไหวพี่อยางเรียบรอย สวยงาม 

อยูนั้น ก็ทําใหขาพเจานึกถึงการทําบุญวันพระ 

ที่ผานมาซึ่งเปนวันพระที่ ๘ แลวที่พวกเราไดไป

รวมทําบุญกับชาวบาน การทําบุญที่ทําใหขาพเจา

รู สึกอิ่มเอิบใจในการทําให นักเรียนเกิดการ

เปล่ียนแปลงในตัวเอง เริ่มตั้งแตการเขาแถวท่ี

โรงเรียนเพ่ือเดินไปทําบุญที่วัด ความเปนระเบียบ

ของรองเทานักเรียนที่วางกอนขึ้นศาลาวัด ความ

เรยีบรอยของนกัเรยีนทีต่กับาตรและน่ังในขณะทาํ

พธิกีรรมทางศาสนา การรูจกัแบงปนของใหกบัผูอืน่

เมื่อจะรับประทานอาหารรวมกันที่ไม วุ นวาย  

ไมแยงชิง แตรูจักการรอคอย รูจักการชวยเหลือ

สังคมและรูจักหนาท่ีของตนเองในการทํางานรวม

กบัผูอืน่  ไมเพยีงแตจะเกดิการเปลีย่นแปลงเฉพาะ

การทําบุญวันพระเทานั้น บริเวณสนามและหนา

อาคารเรียนยังสะอาดเรียบรอยกวาที่ผานมาเปน

อยางมาก ดวยความรูจกัหนาท่ี ความสามัคคแีละ

การเรียนรูการอยูรวมกนัของนกัเรยีน อกีทัง้การแสดง

ความมีนํ้าใจในทุกครั้งที่ข าพเจาขับรถมาถึง

โรงเรียนท่ีจะมนีกัเรยีนมาคอยชวยถอืกระเปา และ

มาดูวามีอะไรที่พวกเขาพอจะชวยไดบาง การมี

มิตรไมตรีจิตที่ดี เคารพนบนอบผูที่อาวุโสกวา 

โดยเห็นจากตลอดเสนทางท่ีขาพเจาขับรถเขามา

ในโรงเรียน มนีกัเรยีนท้ังสองขางทางสงเสยีงพรอม

ยกมือไหวสวัสดีครับ/สวัสดีคะ แมกระท่ังเดินลง

จากรถจนถึงโตะทํางาน

ความภูมิใจของคนที่ชื่อวาเปนครูก็คงจะ

เปนการที่ เห็นศิษยของตนเป ล่ียนแปลงไป 

ในทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแมวาการใช “กิจกรรม ๑ 
เดือน ๑ วันพระ” ในการปรับปรุงพฤติกรรม

ของนกัเรียนในระยะเวลาไมถงึป จะเปนระยะเวลา 

อันสั้นแตหากกอให เ กิดผลดี เ กินคาดหมาย  

ซึ่งขาพเจาเช่ือวาหากพวกเราไดดาํเนินกิจกรรมนี้

ตอไป รวมทั้งมีการสอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม

อื่นๆ ใหแกนักเรียนในระยะที่ยาวนานกวานี้ 

เหมือนกับการบมเพาะกลาไม ท่ีตองใชระยะเวลา

หากตองการใหกลาไมนั้นเปนกลาไมที่เติบโต 

ไปเปนไมใหญที่แข็งแรงและสมบูรณ สามารถให

รมเงาและใหประโยชนกับผูอ่ืนไดฉันใด เด็กนักเรียน

ที่ครูใชเวลาในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมที่พึงประสงคก็จะเติบใหญไปเปนผูที่เปน 

คนดี มีคุณธรรม สามารถชวยเหลือผูอื่นและเปน

ที่พึ่งของสังคมไดฉันนั้น ซึ่งหากไดปลูกฝงให

นักเรียนได เปนคนที่มีหัวใจที่อยู ใกลวัดแลว 

ขาพเจาเชือ่วาแมรางกายของพวกเขาจะอยู ณ แหง

หนใด จะหางไกลวัดซักเทาไร ก็ไมสามารถ 

จะทําใหจิตใจของพวกเขาเหลานั้นหางไกลจาก

คุณธรรมนั้นได   
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การปลูกฝงคุณธรรม
ของประเทศไตหวัน

อีสานตอนบน  ขอนแกน เขต ๒

จากการที่ผูเขียนไดรับมอบหมายใหดูแล 

รับผิดชอบกลยุทธที่ ๒ อันเปนกลยุทธเกี่ยวกับ 

การขับเคลื่อนนโยบายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

เศรษฐกิจพอเพียงและสรางสํานึกความเปนไทย  

ภารกจิสาํคัญก็คอืการสนบัสนนุสงเสรมิใหโรงเรยีน

ในสังกัดไดพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เปน

บทบาทหนาที่ที่ตองวางแผนพรอมกับปฏิบัติงาน

ภาคสนามรวมกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษา ศึกษานเิทศก ผูอาํนวยการโรงเรยีนและ

คุณครูคุณธรรม ขณะปฏิบัติหนาท่ีก็ตองติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานบังคับบัญชาและ 

หนวยงานขางเคียงตลอดจนภาคเอกชนดวย เพื่อ 

ทีจ่ะระดมทรพัยากรมาสงเสรมิกลยุทธนีใ้หเหน็ผล

ในระดบัโรงเรยีน วตัถปุระสงคหลักคอืรวมกันเพาะ

เมล็ดพันธุแหงความดีใหเกิดในตัวเด็กใหได นับวา

เปนงานของผูใหญใจดีที่ตองรวมแรงรวมใจกัน

ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือเด็กท่ีทาทายพอสมควร ท่ีผานมา 

กลุมผูใหญใจดีดังกลาว ไดรวมกันวิเคราะห

ขอบเขตบทบาทหนาทีข่องผูมสีวนรวมในโครงการ

ตางๆ พรอมกับแสวงหาแหลงเรียนรูเพื่อจะได 

เก็บเกี่ยวความรูและประสบการณทางคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มเติมแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตามแนวทางการจดัการความรูทกุระยะ การศึกษา 

ดูงานท้ังในและตางประเทศเปนวิธีการที่ทุกคน

สนใจเพราะการศึกษาดูงานสามารถสนอง 

ความกระหายใครรูดวยประสบการณตรงไดใน

เวลาอันรวดเร็วและตรงประเด็นแมบางโครงการ

เรื่อง
สุรเดช พันธุวิเศษ

สํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน

อ.บานไผ จ.ขอนแกน

ตองใชงบประมาณคอนขางมากแตก็ไดผลคุมคา  

บทความนี้มุงบอกกลาวเชิงสรุปสาระสําคัญการ

ศึกษาดูงานของผูเขียนและคณะซึ่งประกอบดวย

ศึกษานิเทศก คุณครูคุณธรรมและผูอํานวยการ

โรงเรียนที่ไดพบเห็นกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม

จรยิธรรมผานสถาบนัการศกึษาขององคกรเอกชน

ในรูปมูลนิธิในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)  

ดินแดนแหงภูเขาสูงชันและมีพื้นที่ปามากถึง 

รอยละเจ็ดสิบหาโดยมีเปาหมายการศึกษาดูงาน 

ที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ มูลนิธิที่โดดเดนในเรื่องจิตอาสา 

มีสาขาอยูทั่วโลก ระหวางการศึกษาดูงานผูเขียน

และคณะไดรับความสะดวกสบายทุกประการ 

เพราะ สพฐ.และศูนยคุณธรรมใหการสนับสนุน 

ทุกดานทุกคนจึงมีสมาธิที่จะเติมเต็มเรื่องราวของ

คุณธรรมอยางเต็มที่

มูลนิธิพุทธฉือจ้ี กอต้ังขึ้นดวยหลักการ               

“สอนคนรวย ชวยคนจน” เพราะผูยากไรขาดวัตถุ

ปจจัยในการครองชีพ สวนผูมั่งมีขาดอาหาร             

ทางใจ ธรรมาจารยเจิ้งเหยียน ผูนาํหญิงรางเล็ก

ของมูลนิธิเห็นวา ปญหาสังคมสวนใหญเกิดจาก

คนรวยดังนั้นจึงตองสอนคนรวยกอนและสอน

ควบคูไปกับการชวยคนจน มูลนิธิดาํเนินภารกิจ

แปดประการขององคกรไปพรอมๆ กันเรียกวา 

“หน่ึงยางกาวเกดิรอยเทาท้ังแปด” รอยเทาทัง้แปด 
หมายถงึ ภารกจิแปดประการของมลูนิธทิีส่ามารถ

เชื่อมประสานคนรุนเกากับคนรุนใหมและเช่ือม

ประสานคนรวยกับคนจนใหเขากันไดอยางดี   

๑๒



ภารกิจ ๘ ประการประกอบดวย 

๑. ภารกิจการกุศล ใหการดูแลผูยากไรระยะ

ยาว ใหการชวยเหลือฉุกเฉินและออกเย่ียมเยือน 

ผูยากไรถึงบาน

๒. ภารกิจรักษาพยาบาล มีโรงพยาบาล มี

ฟรีคลินิก เครือขายทางการแพทยและกลุมอาสา

สมคัรทางการแพทยทีไ่ปตรวจเย่ียมผูคน ทีอ่ยูหาง

ไกลจากโรงพยาบาล  

๓. ภารกิจการศึกษา สรางมหาวิทยาลัยฉือจ้ี 

ที่เปดสอนทั้งสาขาแพทยและสาขาสังคมศาสตร  

มวีทิยาลัยเทคโนโลยี มโีรงเรยีนมธัยม ประถมและ

อนบุาลทีเ่นนความรกัและการเคารพตอชวีติ ซึง่จะ

ไดกลาวถึงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมผาน

สถานศึกษาเปนลําดับไป

๔. ภารกิจดานมนุษยธรรม ผลิตส่ือดาน

ตางๆ เพื่อเผยแพรภารกิจของมูลนิธิและหลัก           

คําสอนของฉือจ้ี เปนส่ือกลางระหวางสมาชิกท่ัวโลก 

ผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุของมูลนิธิและ Website  

ของมูลนิธิ ปจจุบันมีสื่อโทรทัศนเปนของตนเอง  

ชื่อสถานีโทรทัศนตาอาย ซึ่งมีความหมายวา  

ความรักที่ยิ่งใหญ ผลิตรายการเก่ียวกับการ 

สงเสรมิคณุภาพชวีติ ออกอากาศตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  

ไมมีโฆษณา

๕. ภารกิจบรรเทาทุกขระหวางประเทศ ให

ความชวยเหลือแกผูประสบภัยธรรมชาติ ชวยทุก

ประเทศทั่วโลกไมเลือกเชื้อชาติศาสนา

๖. ภารกิจดานบริจาคไขกระดูก มีศูนย

ขอมูลไขกระดูกขนาดใหญที่สุดในเอเชีย ภารกิจ

ดานนี้พัฒนามาจากภารกิจดานรักษาพยาบาล

๗. ภารกิจอนุรักษสิ่งแวงลอม มุงกระตุน

จติสาํนึกของผูคนในสงัคมทุนนยิม ใหยดือายุวตัถ ุ

สิ่งของเครื่องใชใหนานท่ีสุด เกิดประโยชนสูงสุด 

ปจจบุนัโครงการรไีซเคลิขยะใหมคีา มชีือ่เสยีงมาก  

มีโรงแยกขยะกระจายอยูตามเมืองตางๆ ๕,๐๐๐ แหง  

การดําเนินการของสถานีโทรทัศนตาอายก็ใช 

งบประมาณจากรายไดรีไซเคิลขยะเหลาน้ีหนึ่งใน

สามสวนของคาใชจายทั้งหมดของสถานี

๘. ภารกิจดานอาสาสมัครชุมชน มีศูนย
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ปญหาสงัคมสวนใหญเกดิจากคนรวย ดงันัน้จึง
ตองสอนคนรวยกอนและสอนควบคูไปกับการ
ชวยคนจน

ปฏิบัติภารกิจเปนศูนยยอยตามความพรอมของ

ชมุชน ภารกิจนีท้ําใหผูคนมคีวามใกลชดิกนัย่ิงขึน้

รวมกิจกรรมสาธารณะกันงายขึ้น

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมผานสถานศึกษา 
ระบบการศึกษาของไตหวันเหมือนกับของ

ไทย กลาวคือ ในระดับประถมศึกษาใชเวลา ๖ ป  

ระดับมัธยมตน ๓ ป มัธยมปลาย ๓ ป และ

อุดมศึกษา ๔ ป หลักสูตรของโรงเรียนพุทธฉือจี้ 

ซึ่งเปนภาคเอกชนก็เปนหลักสูตรเดียวกับระบบ 

การศึกษาท่ีใชท่ัวไปแตเพ่ิมเติมการสอนใหเปนคนดี 

ไมเนนเฉพาะความเกงดานเดียว สถานศึกษา 

ของมลูนธินิีจ้ะใหความสาํคญัท้ังทางมนษุยศาสตร

และวิทยาศาสตร ผูบริหารโรงเรียนมูลนิธิพุทธฉือจ้ี

บอกวาโรงเรยีนทานจดัอยูในประเภท  Alternative 

Learning School  (โรงเรียนที่เปนทางเลือกหนึ่ง

ของวิธีการเรียนรู) ครูตองมีพฤติกรรมที่เปน 

แบบอยางจนเปนวิถีชีวิตมีจิตใจออนโยนสามารถ

สอดแทรกวาทธรรมและเช่ือมโยงลงสูการปฏิบัติ 

ไดจริงจนเปนนิสัย นักเรียนจะถูกฝกใหชวยเหลือ

กันและกัน และชวยเหลือสังคม กิจกรรมที่นา

ประทับใจกิจกรรมหนึ่งคือ Cleaning Time Our 

School เพราะโรงเรียนไมมีภารโรง และอีกกิจกรรม

หนึ่งคือกิจกรรมกวาดถนนนอกโรงเรียน สวนเด็ก

ที่มีปญหาซึ่งมีอยูนอยมาก เพราะทางโรงเรียนรับ

เฉพาะเด็กท่ีอยูรวมกับพอแมเทานั้น กระบวนการ

รับเขาก็ใชวิธีสัมภาษณเพียงอยางเดียว โรงเรียน

แกปญหาเด็กมีปญหาเหลาน้ีตามแนวทางปลูกฝง

คณุความดี  ใหความรกัความอบอุนและดแูลอยาง

ใกลชิด ใชวาทธรรมของธรรมาจารยเจิ้งเหยียน  

ผูนําของมูลนิธิ ที่ใหขอคิดขอปฏิบัติวา “เธอดี ฉัน
ด ีสงัคมดี โลกดี” มาเปนแนวทางในการแกปญหา  

กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนใหนักเรียน 

เรียนรูจากการปฏิบัติแลวนําสูวิถีชีวิตดวยการฝก

ปฏบิตัหิลายลักษณะ เชน การฝกสมาธแิละปญญา

ดวยจรยิศลิปการชงชา จรยิศลิปการจดัดอกไมและ

จริยศิลปการเขียนพูกันจีน มารยาทและวัฒนธรรม 

ฉือจี้ก็เปนเรื่องสําคัญที่ตองสอนเพื่อใหนักเรียน 

นกัศกึษามคีวามพรอมทัง้การศกึษาชวีติ การเสริม

สรางบุคลิกภาพ การศึกษาวัฒนธรรมและการ

ศึกษาความรักในเพ่ือนมนุษย ท่ีธรรมาจารยบอกวา  

เปนความรักยิ่งใหญโดยเฉพาะในประเด็นที่กลาว

ถึงในปาฐกถาธรรมที่วา “ในโลกนี้ไมมีใครที่ฉัน
ไมรัก ไมเชื่อใจ ไมใหอภัย และไมมีใครที่ฉันให 
ทัง้สามส่ิงน้ีไมได และนาสงสารคนท่ีรกัใครไมเปน
และคนทีไ่มมใีครรกั”  นบัวาเปนถอยคาํท่ีแสดงถงึ
จิตใจที่งดงามและแนวแนของผูนําทางคุณธรรม 

ที่เปน นักปฏิบัติทานนี้ที่สื่อความหมายไดอยาง

สมบูรณ

กิจกรรมชงชาเปนการฝกสมาธิที่ไดผลดี

มากเพราะเปรียบไดกับเด็กที่แตกตางกัน ครูตอง 

ใจเย็นระมัดระวัง อยาเรงเกินไป การชงชาทําให

จิตใจแนวแน มีใจบริสุทธ์ิ ละเอียดออน แตละขั้น

ตอนของการชงชาลวนมีความหมายและสงผลถึง

การปลูกฝงคุณธรรมไปในตัว การชงชาจะทําให

เกดิสติ เพราะมคีวามตัง้ใจมัน่จนเกิดปรากฏการณ

บท
คว

าม
ดีเ

ดน
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ท่ีเรียกวา “มือถึง ตาถึง ใจสัมผัส” การรินชาท่ีไมริน
เต็มถวยก็สื่อความหมายถึงการเหลือท่ีวางไว

สําหรับคนอ่ืน เหลือสําหรับรับฟงความคิดเห็นคนอ่ืน 

แมขณะจบิชากม็คีวามหมายเชงิคณุธรรมจริยธรรม

ทํานองเดียวกัน ไดแก จิบท่ี ๑ หมายถึง การคิดดี  

จิบที่ ๒ หมายถึง พูดดี และจิบท่ี ๓ หมายถึงการ

ทําดี รวมความวา จะคิด จะพูด จะทําสิ่งใด ตอง

มีสติระลึกไดตลอดเวลา สวนกิจกรรมจัดดอกไม

เปนกิจกรรมที่ตองทํารวมกับผูอื่น เนนใหชวยกัน

คิดวางแผน เปนการฝกสมาธิ หลอมรวมความคิด

ขัดเกลาจิตใจใหรักในความเปนระเบียบวินัย  

ตระหนักและเอาใจใสอยางลึกซึ้งจนเกิดผลสําเร็จ

ในชิน้งาน มูลนธิพิทุธฉอืจีซ้ึง่มสีถานศกึษาทัง้ระดบั

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาเปนของตนเอง เช่ือวา จริยศิลป 

การจัดดอกไม กิจกรรมกลุมที่ตองทําตั้งแตเด็ก

อนุบาลจนถึงนักศึกษาแพทยจะชวยใหผูเรียน 

มคีวามคดิเปนอสิระและสามารถนําความคิดอสิระ

ไปสานตอกบัผูอืน่ได ประสานความรวมมอืรวมใจ

กับผูอื่นในชีวิตจริงได เปนการปลูกฝงผูเรียนใหมี

จิตใจที่ดีงาม ดํารงตนในสังคมไดอยางเปนสุข  

เปนการสอนผานกระบวนการกิจกรรมที่เชื่อมโยง

กบัชวีติจรงิและสิง่รอบขาง นาํไปสูการคิดวเิคราะห

หาเหตุผลไดอยางดี

การศกึษาระดบัอดุมศึกษากเ็ปนเอกลกัษณ

ชัดเจน นักศึกษาแพทยมหาวิทยาลัยฉือจี้ไมใช

นักเรียนมัธยมท่ีมีผลการเรียนระดับหัวกะทิเสมอไป 

ระดับปานกลางก็มีมาก แตหลังจากเรียนจบและ

สอบรบัใบอนญุาตกลบัสอบไดลําดบัตนๆ เปนสวน

ใหญ อาจเปนเพราะขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาแพทยไดศึกษาวิชาชีวิตควบคูไปดวยใน

หลกัสูตร มหาวิทยาลยัพานกัศกึษาแพทยออกภาค

สนามเพื่อชวยเหลือคนจน เพราะถือวาแพทย

มีหนาที่รักษาโรครักษาแผนดิน และแมเปน

นักศึกษาแพทยแลวก็ยังคงศึกษาการจัดดอกไม

และตองจัดร วมกับผู อื่ น ดังไดกลาวมาแลว  

การเคารพตอผูอุทิศรางกายใหนักศึกษาแพทย

ศึกษาสรีระเมื่อวายชนมมหาวิทยาลัยจะให 

ความสําคัญมาก นักศึกษาเรียกบุคคลท่ีเปยมดวย

คุณธรรมเหลานี้วา “บรมครูผูไรเสียง” ญาติมิตร

ของบรมครผููไรเสียงไรวญิญาณเหลาน้ีจะไดรบัเชญิ

มารวมพิธกีรรมทางศาสนาอยางสมเกียรตหิลงัจาก

นั กศึ กษาแพทย ได ใ ช ร า งกายของบรมค รู  

เพื่อประโยชนทางการศึกษาแลว ซึ่งในปจจุบันมี 

ผูแจงความจํานงบริจาครางใหเปนจํานวนมาก  

กระบวนการน้ีถูกออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะ

เดนของชาวเอเชียที่มีคุณลักษณะเดนในดาน 

ความกตัญู รักชาติ ออนนอมถอมตน เปนอิทธิพล

ทางศาสนาพุทธนิกายมหายานและขงจ้ือในไตหวนั

๑๕



ที่มีคําสอนชัดเจนในเรื่องความซื่อสัตย ความ

อาวุโส การจัดระเบียบสังคม และการเคารพสมาชิก

ในครอบครัว

ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานทั้ง ๕ วัน  

หลังจากอาหารค่ําทุกคนจะรวมกิจกรรม AAR 

(After Action Review)  เพ่ือตรวจสอบทบทวนวา

แตละวันเราไดพบเห็นท้ังความสําเร็จและปญหา 

ไมควรใหความสําคัญตอความสําเร็จแตเพียง 

ดานเดียว ควรใหความสําคัญกับปญหาที่พบดวย 

เพราะปญหาจะชวยในการพัฒนาคน และการ

พัฒนาคนก็คือการพัฒนางานพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมนัน่เอง นอกจากนีก้จิกรรม AAR ยงัเปน 

การฝกรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นและฝกการ

ทํางานเปนทีมไดอยางดีอีกดวย ศึกษานิเทศก 

ผูอํานวยการโรงเรียนและคุณครูคุณธรรมหลาย

ทานทีร่วมคณะศกึษาดงูานยดึหลกัการและขัน้ตอน 

AAR พรอมกับปฏิบัติจริงในตางแดนอยางเปน 

รปูธรรมนาชมเชยโดยเฉพาะอยางย่ิงในสาระสาํคญั

ที่ตองถามตนเองวา สิ่งท่ีควรไดพบสัมผัสคืออะไร  

ที่ไดพบไดสัมผัสจริงคืออะไร แตกตางกันหรือไม

ดวยเหตุผลใด ทุกครั้งท่ีเปดวงสัมมนาอยางเปน

ทางการหรือเสวนากลุ มยอย ไมว าจะบนรถ 

ทีโ่รงแรม ทีโ่ตะอาหาร วงสนทนาจะออกรสและได

สาระทุกครั้งจนสามารถหลอมรวมความคิดของ

คณะศึกษาดูงานวา ทุกคนมีสัญญาใจที่จะทํา 

ความดียิ่งๆ ขึ้นไป และเมื่อโฟกัสมายังแนวทาง

การทํางานในภาพรวมแลว แตละคนลงความเห็น

ไปในทิศทางเดียวกันวา เมือ่ศนูยคณุธรรมและสพฐ. 

ใหขอมูลการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของตาง

ประเทศพรอมกับเปดโอกาสใหไปดูของจริงถึงที่

แลวสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน

คุณธรรมชั้นนําจะขับเคล่ือนกิจกรรมและขยายผล

สูโรงเรียนเครือขายอยางถวนทั่วและยั่งยืนอยางไร  

เปนโจทยขอใหญสําหรับทุกคน   
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ชีวิตนี้ 
คงไมมีใครอยากเปน

ภาคอีสานตอนลาง  อุบลราชธานี เขต ๕

เมื่อเปนไปแลว…เราจะทําอยางไร…?

“ครู… ครู… ครูครับ เด็กชายโนตฟาด 
บึ่มหัวเด็กชายตุอีกแลวครับ” ยังไมทันขาดเสียง

นักเรียนชายคนหนึ่งที่ร องตะโกนบอกกลุ มครู 

ทีก่าํลงัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ โตะมาหนิออน

ใตอาคารเรียนที่ครูๆ ทุกทานอุปโลกนใหเปน 

โตะอาหารประจําโรงเรียน ครูกชมลรีบวางชอน 

ที่กําลังตักขึ้นมาเพื่อรับประทาน แลวรีบวิ่งไป 

เรื่อง
กชมล อยูสุข

โรงเรียน
บานเตย 

ต.เตย อ.มวงสามสิบ 

จ.อุบลราชธานี 

ทีก่ลุมนกัเรยีนทีก่าํลงัมงุด ูกลุมนกัเรยีนทีด่วูุนวาย

เสียเหลือเกิน “ตุ เปนอะไรหรือลูก” ครูกชมลถาม
พรอมกับคอยๆ พยุงเด็กชายตุขึ้นจากกองฝุน 

ละอองที่ลมลงไป เด็กชายตุคลุกฝุน มือ เทา เขา 

เปอนฝุน และปรากฏเปนรอยเลือดไหลออกมา

ซิบๆ หลายแหงเพราะแรงที่โดนฟาดหรือทําใหลม

ลงไปคลุกฝุน คราบนํ้าตาปนคราบฝุนไหลหนวง 

ยอยลงมาที่ขางแกมเด็กชายตุ สีหนาบงบอกวา 

๑๗



เจ็บปวดอยูไมใชนอย มีเสียงรองเบาๆ เหมือน 

เกรงกลัวอะไรสักอยางหนึ่ง ครูกชมลอุมเด็กตุ  

มาใตถนุอาคาร แลวใชนํา้ลางฝุนและเลือดออกบางๆ 

จากน้ันใหคณุครอูนบุาลหายามาใสตามแผลนัน้

แตครกูชมลลมือะไรไปบางอยางและไมทนั

ไดฟงหรอืจติใจท่ีเฝาพะวงอยูแตเหตุการณทีเ่กดิขึน้

เพียงเหตุการณเดียว แตไมทันไดยินหรือฟงอีก

เหตุการณหนึ่งท่ีเปนเหตุการณซอนเขามา นั่นคือ 

เสยีงครสูภุาพสตรทีานหนึง่รองเสยีงหลงดวยคําพดู

วา “ผอ.อยาเขาไปใกลเด็กชายตุ ผอ.อยาจับเลือด
เดก็ อยาถกูตวัเด็ก มานีใ่หเดก็เขาชวยเหลอืตนเอง 
ผอ.มานี่” เสียงครูสตรีที่รองเสียงหลงมานั้น 

ครูกชมลไมเขาใจ และยังไมมีสติที่จะรับรูใดๆ  

ในเหตกุารณทีผ่านมา ตอเมือ่เสรจ็ภารกจิตอเด็กๆ 

แลวเพราะสงตอใหครูอนุบาลพานักเรียนไป 

พกัผอน ครสูภุาพสตรพีดูตอวา“เดก็ชายตุมพีอเปน
โรคเอดส” ครูกชมลตอบวา “ไมกลัวหรอกเพราะ
มือไมเปนแผล” แตสิ่งที่ครูกชมลงุนงงและสงสัย

เปนไกตาแตกเพราะอยูมาเปนปแลวแตไมเคย

ทราบเรือ่งนีม้ากอนเลย ครบูางคนยงังุนงงกับเรือ่ง

ที่เกิด เพราะไมเคยมีใครทราบเรื่องนี้มากอน  

หรือทราบแลวแตเงียบๆ ไป หรือประการใดหนอ…?  

นีล่ะเปนการจดุไฟชนวนใหครกูชมลซักถาม

ครูทุกทานซักถามนักการภารโรง ครูอนุบาล ครูที่

อาศัยอยูใกลเคียงกบับานเด็กชายตุ “ผอ. เดก็ชาย
ตุมีพอมีแมแตพอแมแยกทางกัน มีพี่สาวหนึ่งคน 
ไปอยูกับแมที่กรุงเทพมหานคร มีอาชีพรับจาง 
แตจาํไมไดวารบัจางทาํอะไร” นกัการภารโรงคนขยัน 
ตอบและอยากเลาใหฟงตอไปอีก “เคยไปรับจาง
ทํานากับพวกของกระผม กระผมเรียกใหรับ
ประทานอาหารดวยแตเดินหนีไป ไมมารับ 
ประทานกับพวกกระผม” และยังอธิบายตออีกวา 

“นายนพพลสักตามตัวและติดโรคเอดสมาครับ”  
ผูซักถามถามตออีกอยางสนใจวา “เด็กชายตุติด
มาดวยไหม” ไมมีคําตอบ สายตานักการคนซื่อ 

กมลงตํ่า หลบสายตา ผอ. แลวไมพูดตอ แลวเดิน

ไปทํางานของตนเองตามเดิม

ยังไมไดใจคนถามซักที…

ผูสงสัยหรือผูซักถามเริ่มหงุดหงิดอีกเปน

กําลัง เดินตามหาครูอนุบาลซึ่งกําลังนํานักเรียน

อนุบาลไปแปรงฟน และเตรียมที่นอนใหเด็กนอน 

ตอนบายโมง คุณครูรูอะไรมาบาง “หนูก็ไมคอย
ทราบอะไรมาก ผัวเมียคูนี้ เคยไปทํางานอยู
กรุงเทพมหานคร มีบุตร ๒ คน คนโตอยูกรุงเทพฯ 
เด็กชายตุอยูกับเรา เด็กชายตุมีนิสัยงอแง ออนแอ 
มักโดนเพ่ือนทุบตี รังแกยูบอยๆ” “แลวเด็กชายตุ
มีอาการเหมือนคนเปนเอดสไหม” ครูอนุบาลตอบ
แบบใครครวญและพจิารณากอนตอบ “ไมพบวามี
อาการใดๆ หนูสอนมาแตอนุบาลจนถึงระดับชั้น
ประถมปที่ ๑ ก็ไมพบวาเขาเปนอะไร” เฮอ…คอย

โลงใจหนอย… ไมรูวามีใครเห็นหรือไมที่ผูถามมี

อาการโลงใจแบบเหมือนยกภูเขาออกจากอก 

จากน้ันไดเดินไปที่หองสอนของระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๑ ที่เด็กชายตุกําลังเรียนหนังสือ

อยูกับคุณครูหนาหวาน นางสาวปริศนา ผูเอื้ออารี

กับทุกคน “พี่จา…ขอโทษที่มารบกวน” คุณครู

กําลังสอนใหนักเรียนอานภาษาไทยดวยเสียง 

ที่คอนขางดัง เด็กหองนี้อานไดทุกคน เด็กชายตุ 
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กาํลงัเดนิวนเวยีนไปมาในหอง อานหนงัสอืไหมหนอ 

ผูสงสัยกําลังสงสัยเปนกําลัง พฤติกรรมเด็กชายตุ

จะไมนิ่ง ชางเลน ชางซุนซน ราเริง อารมณดี 

หยอกลอเพ่ือนบาง เบาบาง หนักบาง จนไมรู 

จะเอาอะไรมาช่ังนํ้าหนัก เด็กชายตุมีกิริยาที่ผิด

เพือ่นอยูบาง สันนษิฐานวา สมาธสิัน้ “พ่ีจาขอโทษ
ทเีถอะ เด็กชายตุอานหนังสอืออกไหม” ผูถามรูสกึ
อึดอัดและเหมือนรูคําตอบแตก็เพื่อใหแนใจยิ่งขึ้น 

“อานไมออกหรอก ผอ.” ผูตอบตอบแบบเกรงใจ

เพราะคงกลัวผูถามจะตําหนิที่เด็กอานหนังสือไม

ออก “ไมเปนไรหรอกพี ่หนเูขาใจแลว” “แลวพ่ีเคย
รูบางไหมวาเขาเปนหรือไมเปน…” ผูถามและผู

ตอบมองตากัน …นิ่งไมมีคําตอบ “พี่ก็เพิ่งรูนะ…”  
เงียบกริบ ผูถามเดินออกไปพรอมคําขอบคุณและ

ขอโทษที่มารบกวนเวลาสอนของคุณครูสาว

“หนูไปเรียกเด็กชายตุมาขึ้นรถ ผอ.ซิ 
ขอบใจมากจะ” ครกูชมลไดใหนกัเรยีนชายไปตาม
เด็กชายตุมาขึ้นรถ เด็กชายตุรีบมาที่รถผอ. 

พี่ๆ ชวยกันเปดประตูรถให เด็กชายตุนั่งตอนหลัง  

“ตุ วันน้ีครูใหเธอเปนเจานายเลยนะเน่ีย” ครูกชมล
พดูพรอมกบัรอยย้ิมท่ีเมตตานกัเรยีนอยางเปยมลน 

“ตุ เอย บอกทางไปบานใหครนูะ” “ครบั” เดก็ชาย
ตุราเริง สดใส บริสุทธิ์อะไรเชนนี้ รถยนตคันเกา 

สีมอๆ มีรอยบุบและชนมานับครั้งไมถวนคอยๆ 

เคลื่อนออกจากโรงเรียน โดยมีนักเรียนนาํทางไป

จนถึงบาน ระหวางทางทักทายผูปกครองเปนระยะๆ 

“ผอ.ไปไหน” ผูปกครองถามและรับไหวตอบ  

“สงตุจะ” เมื่อรถเคลื่อนไปอยางชาๆ มีรอยยิ้ม

ผูปกครองและมองตามรถมาแตไมไดยินวาพูดวาอะไร 

แตทานชางย้ิมอยางละมุนละไมเสียเหลือเกิน…

เมื่อมาถึงบ านเด็กชายตุ  พบคุณยาย 

ทีช่ราภาพมาก รูปรางผอมโซ ผวิดาํ มรีอยเหีย่วยน

ทัว่ใบหนา เสือ้ผาเกาๆ ยิม้และยกมอืไหว อธัยาศยั

ใจคอทานชางอารี แตแววตาทานดูทุกขปนเศรา

เสยีเหลอืเกนิ ผูมาเยือนโอบไหลหญิงชราท่ีชือ่ แชม

เบาๆ และเม่ือมองเขาไปในบานที่เหมือนจะเปน

กระตอบปนไมโทรมๆ หลงัหนึง่ หลงับานมียุงขาว

หลังเล็กๆ พบชายอายุประมาณ ๓๕ ป แตงกาย

ดวยชุดสีดําๆ เสื้อสีดํา กางเกงขาสั้นสีดํา หนาตา

โทรม เศราๆ ไมมรีอยยิม้บนใบหนา แตยกมอืไหว

ผูมาเยือน และไมพดูอะไร แมจะอยากพดูดวย ชาย

คนนั้นก็มาควาแขนลูกไปหลังบานทันที ไมพูด

อะไร สักพักก็ไดยินเสียงเด็กชายตุรองเสียงเบาๆ 

อยูกับชายคนน้ัน “…ยายจะ สบายดีหรือ ทํานา
แลวหรือยัง” “ซําบายดีจะ นาก็ไมไดทําดอก  
ไดแตรับจางทํานาไปวันๆ” ยายตอบพรอมกับ 

นั่งลงที่ขอนไม แลวเคาจะกินอะไรหนอ…? แลว

เลี้ยงลูกกับหลานอยางไร…? ชีวิตของเราเจอแต

เรือ่งแบบน้ีตลอดของการรบัราชการมา “พอของตุ 
กนิยา ใชเขม็ฉดียาทิม่ทีแ่ขน เมือ่ตอนอยูกรงุเทพฯ 
แลวก็ไมรูสักอะไรมาบางๆ ยายก็ไมคอยอยาก
เซาซี้ คาดคั้นเอาคําตอบจากเขาเทาไหรหรอก 
…แมตุก็อุมพี่มันไปอยูกรุงเทพฯ นานแลวละ…” 
เหมอืนคาํพดูเหลานัน้จะพรัง่พรอูอกมาอยางไมยัง้ 

คนฟงเขาใจดวยสามัญสํานึก ผูเปนแมไมวา 

จะเล้ียงลูกจนโตแลวเพียงไร จนมีหลานเต็มบาน 

นาจะเปนวยัทีเ่บกิบานไดชืน่ชมความสาํเรจ็ของลกู 

ความนารักของหลาน เปนวัยที่นาจะไดพักผอน
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บาง แตดูจากสภาพแลว คุณยายตองเปนหัวเรี่ยว

หัวแรงใหญในการทํามาหาเลี้ยงชีพใหทั้ง ๓ ชีวิต

ในครอบครัว ตราบใดเมื่อหัวอกของคนเปนแม  

หัวอกของคนเปนยายังมั่นคงเที่ยงแทเปรียบ 

เหมือนเสาหิน เปรียบเหมือตนโพธ์ิที่ยังคงเปน 

เสาหลกัของครอบครัว ยงัคงเปนรมโพธ์ิรมไทรของ

ลูกหลาน 

“ยาย… ไมตองหวงหรือกังวลใดๆ วาหนู
จะทาํความเดอืดรอนใดๆ มาใหหรอก ไมตองกลวั
ใดๆ ทั้งสิ้น ทําบุญภาวนาวาคงตองมีสักวันหรอก
ที่เราจะสบายกับเขาไดบาง หนูจะพยายามชวย 
คุณยาย ยายทําใจใหสบายนะ หนูขออนุญาต  
เลาเร่ืองนี้ออกสูสายตาผูอานหรือผูฟงบางนะ…” 
“ยายไมวาอะไรหรอก ชาวบานเคาพูดกันวา 
ผอ.นั้นแสนดี” “ยายเลี้ยงดูลูกหลานใหดีนะ หนู
เชือ่สวรรคมีตานะยาย” ยายมีนํ้าใสๆ ไหลออกมา

ที่ขอบตา เดินมาสงผูมาเยือนที่รถ ยกมือไหว  

ปดประตูบาน ผูมาเยือนเริ่มสังเกตวาประตูบาน

สวนใหญถายังไมมืดคํ่าจะคงยังไมปดประตูบาน 

แตบานนี้ปดประตูบานตั้งแต ๔ โมงเย็น 

ภาพทุกภาพยังคงฝงแนนในจิตใตสํานึก 

เสียงทุกเสียงยั งคงก องอยู  ในโสตประสาท 

เหตกุารณทีเ่กดิขึน้เหมอืนฝนท่ีตืน่ขึน้มาแลวหายไป 

อยากใหเปนเชนนั้นเสียเหลือเกิน แตฝนของเด็ก

ชายตุเปนจริง จะหยุดฝนนั้นไดหรือ ในเม่ือเรื่อง

ทั้งหมดท่ีกลั่นออกมาจากภาพที่ไดไปพบเห็น  

มันเปนเรื่องจริงทั้งหมด รายละเอียดชีวิตพอ 

ของเด็กชายตุ… ทานอยากทราบไหม…?  แลวแม

ของเด็กชายตุ จะเปนอยางไร…? คุณยายลีละ  

จะเผชิญชีวิตอยางไรหนอ…? มีเพียงทานเทา 

นั่นแหละที่จะชวยพวกเขาไดในเวลานี้ จะถาม 

ยอนถึงอดีตกค็งไมมคีวามหมาย แตควรจะถามถึง

อนาคตมากกวา… อีกหลายชีวิตที่เปรียบเหมือน

โรงละคร ยังคงดําเนินไปเรือ่ยๆ บนความยากแคน 

แสนเข็ญ แตเผอิญมาพบเห็นเขาแลว …ละซี… 

ชวีติน้ีคงไมมใีครอยากเปน…แต…เมือ่เปนไปแลว…

เราจะทาํอยางไร…? คาํตอบอยูทีท่านผูอานทุกคน 

วาจะตองทําอยางไรกับชีวิตของพวกเขา…?   
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ประตูอีสาน  นครราชสีมา เขต ๕

“คณุแมขาทาํไมเราตองขนทรายเขาวดัดวย
ละคะ” เด็กหญิงทราย ลูกสาวตัวนอยถามแม

เมื่อไดยินเสียงระฆังดังขึ้นซึ่งเปนสัญญาณใน 

การไปขนทรายเขาวัด  

“การขนทรายเขาวัดเพื่อกอเจดียทราย  
เปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  
ซึ่งจะทํากันในวันตรุษไทยตรงกับวันแรม ๑๕ คํ่า  
เดือน ๔ ซึ่งเปนวันสิ้นปของไทยเรา พอเดือน ๕  
ก็นับเปนปนักษัตรใหมจะ”  

กอนถงึวนัตรษุประมาณ ๔-๕ วัน ชาวบาน

ทั้งเด็ก ผูใหญ ผูเฒาผูแก ก็จะชวยกันขนทรายมา 

กองรวมกนัไวทีล่านวดัตามทีพ่ระทานไดปกหลกัไว

เจดียทราย
เรื่อง

บัวกาน เลาสูงเนิน

โรงเรียน
บานขามทะเลสอ  

อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

ใหเปนแถวๆ หลักละกอง ทุกปจะมีกองทราย 

หลายกอง การทําเจดียทรายนี้ จึงเปนเวลาที่หนุม

สาวไดทาํงานรวมกนัซึง่อยูในสายตาของผูเฒาผูแก 

และจะสังเกตเห็นไดวาลูกสาว ลูกชายของบานใด

ชอบพอกัน พอถึงวันสงกรานตก็จะมีประเพณี 

รดน้ําดําหวัผูใหญ มกีารราํวง ซึง่เปนโอกาสท่ีหนุม

สาวไดใกลชดิสนทิสนมกนัอกีวาระหน่ึง สวนเดก็ๆ 

นั้นไมตองหวงสนุกสนานกันเต็มที่ตั้งแตขนทราย

เลยทีเดียว เพราะเปนส่ิงที่เด็กๆ ชอบมาก

“แลวลูกอยากรูไหมวาการกอเจดียทรายนี ้
เขาทํากนัมาตัง้แตเมือ่ไร ถาหนูอยากรูแมจะเลาใหฟง”  

“อยากรูซิคะ คุณแมขาเลามาเร็วๆ คะ”  
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ลูกสาวตัวนอยเรงคุณแม 

“การกอเจดีย ทรายนี้ มีมาตั้งแตสมัย
พุทธกาล จากพระไตรปฎกกลาวถึงการกอเจดีย
ทรายไววา วันหนึ่งพระเจาปสเสนทิโกศล ทรง 
พักผอน ณ หาดทรายริมฝงแมนํ้า ทอดพระเนตร
เห็นทรายขาวสะอาดราบเรียบ ทรงมีพระดําริวา 
ควรทาํเปนรปูเจดยีขึน้เพ่ือบชูาพระรตันตรยั ดีกวา
ที่จะมาเดินเลนโดยเปลาประโยชน เมื่อทรงดําริ 
เชนนั้นแลวก็ลงมือกอทรายเปนรูปเจดียดวย
พระองคเอง เหลาบริวารท้ังหลายท่ีตามเสด็จ 

ก็ลงมือกอเจดียทรายตามไปดวย เมื่อสาํเร็จแลว
มองดูเปนทิวแถวสวยงามเกิดความสงบ ปติยินดี
เปนที่ยิ่ง เมื่อนับแลวปรากฏวามีเจดียทรายถึง 
๘๔,๐๐๐ องค”

แมสงัเกตเหน็วาลูกสาวตวันอยตัง้ใจฟง จงึ

เลาตอไปวา

“จากนัน้ พระเจาปสเสนทโิกศลทรงโสมนัส
ย่ิงนัก เสด็จกลับบุพผารามมหาวิหารในนครสาวัตถี 
ถวายอภิวาทแลวทรงนั่งขางองคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา แลวกราบทูลถามถึงอานิสงสของการ
กอพระเจดียทรายบูชาพระรัตนตรัยที่พระองค  
ทรงกระทํามาแลวโดยตลอด พระพุทธองคทรง
โปรดประทานพระธรรมเทศนาวา” 

“ชนเหลาใดมีศรัทธาเ ล่ือมใสอุตสาห
พากเพียรทําการกอสรางเจดียทรายใหญนอยก็ดี  
ดวยศรัทธาอันแรงกลาก็จะไมไปสูอบายภูมิตลอด
รอยชาติ ถาเปนมนุษยก็จะเปนผูมั่งคั่งดวยทรัพย
สมบัติ มีบริวารเปนจํานวนมาก ครั้นตายไปจะได
เกิดในสวรรค แมนพระตถาคตเองก็เคยไดกระทํา
มาแลวในครั้งเปนพระโพธิสัตว”

“คุณแมขาอยางนี้หมูบานเราก็ไดทําบุญ 
ที่ยิ่งใหญมาโดยตลอดทุกปใชไหมคะ ต้ังแตลูก 
จําความไดลูกก็ไดขนทรายและกอเจียทรายทุกป 
ซึ่งบางหมูบานเขาก็ไมทํากันแลว”

“ใชจะ ตั้งแตเมื่อครั้งที่แมยังเปนเด็กอยู 
คุณตาคุณยายทานก็พาทํามาทุกปเชนกัน การขน
ทรายเขาวัดยังเปนประเพณีสืบทอดความสามัคคี
ของคนในหมูบาน และเปนการชําระหนีส้งฆทีพ่วก
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เราไดเหยียบยํ่าใหดินติดเทาออกจากวัด บางคร้ัง
ผูเฒาผูแกถือตะกราอาหารมาวัด ทานก็ยังเอา 
กอนดนิใสมาดวย ทีใ่ดเปนหลมุเปนบอกเ็อาดินทิง้
ลงไปใหราบเรียบ ผูคนสัญจรไปมาจะไดไมเปน
อปุสรรค  อีกทัง้ทรายท่ีเราชวยกนัขนมานีพ้ระทาน
ยังนําไปใชในงานกอสราง ซอมบํารุงเสนาสนะได
อกีมากมายเปนการชําระหนีส้งฆโดยไมตองลงทนุ  
เพียงแตลงแรง เราตองรักษาประเพณีนี้ไวเพราะ
ทุกวันน้ียังเหลือประเพณีขนทรายเขาวัดอยู ใน
ประเทศไทยและประเทศลาวเทานั้น” ลูกสาว 

ตวันอยดใีจและตืน่เตนทีจ่ะไดกอเจดยีทรายในอีก 

๒ วันขางหนา ทุกคน ทุกบานจึงไดจัดหาดอกไม  

และสิง่ทีจ่ะนาํไปปกบนยอดเจดียเพือ่ตกแตงเจดยี

ทรายใหสวยงาม

“คุณแมขา นี่ก็จะหาโมงเย็นแลวพระทาน
ทําไมยังไมตีระฆังสักทีละคะ”  

“ใจเย็นๆ ซิจะ น่ีเราเตรียมทุกอยางพรอม
แลว พอสัญญาณระฆังดังข้ึนเราก็ไปกันไดเลยจะ”  

กอนวันตรุษไทย ทุกคนในหมูบานจะมา

รวมตัวกันที่วัดเพื่อทําการกอเจดียทราย แตละคน

แตละครอบครวัจะนาํดอกไม พวงมาลยัมาดวยเพือ่

ตกแตงเจดียใหสวยงาม รุงเชาของวันตรุษไทย 

ทุกคนแตงตัวสวยงามมาทําบุญพรอมกันท่ีวัด 

พรอมน้ําหอมน้ําปรุงมาประพรมเจดียทุกองค 

ดอกไมธปูเทยีนนํามาบูชา ขนันํา้มาทํานํา้มนตและ

ธงกระดาษประกาศสวนบุญสวนกุศลใหบรรพชน

มารวมอนุโมทนาบุญ ปกไวที่กองทราย มีความ

วา… “ ธงผนืนีท้ําไปถงึพระอนิทร พระพรหม พระ

ยม พระกาฬ ทาวจตโุลกบาลท้ังสี ่โปรดนําขาวบญุ
กุศลน้ีไปถึงญาติทั้งหลาย ผูลวงลับไปใหไดทราบ
ในกองบุญ กองกุศลที่ลูกหลานไดกอเจดียทราย 
ถวายเปนพทุธบชูาแกพระรตันตรยั พรอมทัง้ถวาย
หน้ีเกา หนี้ใหมที่เราทานทั้งหลายไดลวงเกิน
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ขอใหเปนอโหสิกรรม 
อยาไดมีเวรหนี้กรรมติดภพติดชาติอีกเลย สาธุ 
สาธุ สาธุ”      
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ภาคกลางตะวันออก  นครปฐม

คุณลักษณะสําคัญของพระพุทธเจาก็ดี  

พระอริยสาวกก็ดี จะมีจุดเดนที่สามารถพูดแบบ

รวบรัดใหกระชับไดวา เปนผูรู ต่ืน และเบิกบาน 

คุณลักษณะน้ีควรจะมีปรากฏในพุทธศาสนิกชนทุก 

คนดวย เพราะเปนการบงบอกถึงเอกลักษณพิเศษ 

ที่แยกไดวาเปนชาวพุทธท่ีแทจริง ซึ่งไมใชเปนคน

ท่ีไรปญญา คนหลง คนมัวเมา และคนท่ีมีความทุกข 

มีความคับแคน เดือดรอนใจ จิตใจหดหู เหงาหงอย 

เศราสรอย เสียใจ อะไรประเภทนี้ ตองเปนคน

แกลวกลา อาจหาญ ม่ันใจ สงาผาเผย มีใบหนา

ที่ยิ้มแยมแจมใส ราเริง เปนผูไกลจากกิเลส จะอยู

ที่ไหนก็ยอมจะทําใหที่นั่นเปนสถานที่อันร่ืนรมย 

วิถีพุทธ :  
รู ตื่น และเบิกบาน

เรื่อง
พระครูปลัดสุวัฒพรหมคุณ

วัดญาณเวศกวัน

ต.บางระทึก 

อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

นาอยูนาอาศัย ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธท่ีดี

คําวา รู หมายถึง การรูแจง การเขาใจ 

ทราบถึงวิธีการหรือขั้นตอนของการท่ีจะนําพา

บคุคลหรอืสงัคมไปสูจดุหมายท่ีดงีามอยางกระจาง

แจง มีปญญา

คําวา ตื่น หมายถึง ฟนจากหลับ ไมหลับ 

รูสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทัน รูตัวขึ้น 

มีสต ิ โดยเฉพาะการตื่นตัว ไมมัวตามตอบสนอง

กิเลสตัณหาใหมัวเสียเวลา

คําวา เบิกบาน หมายถึง มีความผองใส

ของจิตใจ ราเริง แจมใส ไมขุนมัว มีความสุข

คนเราที่ไมสามารถจะเขาถึงหลักการทั้ง
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สามนี้ คือ รู ตื่น และเบิกบาน ไดนั้น ก็เพราะวา

เรายังมืดมัวดวยกิเลสตัณหา ยังติดในกามคุณ  

หรือกามสุขน่ันเอง

การท่ีคนเรามักจะมัวเมากับส่ิงท่ีมาตอบสนอง

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ท่ีเรียกวากามคุณ ๕ นั้น 

มเีรือ่งปรากฏในพระไตรปฎก เลม ๒๘ สฏัฐนิบิาต 

เรื่อง โสณกชาดก ซึ่งมีใจความโดยยอวา เมื่อคร้ัง

ที่พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระราชกุมาร 

พระนามวา อรินทมราชกุมาร และมพีระสหายช่ือ

วา โสณกกุมาร เมื่อท้ัง ๒ เจริญวัยแลวไดเดินทาง

ไปศึกษาศิลปศาสตรที่ เมืองตักสิลาดวยกัน  

หลงัจากจบการศกึษาแลว ไดหาประสบการณเพิม่

เติมดวยการตระเวนไปตามเมืองตางๆ ตอมา 

อรนิทมราชกมุารไดรบัการอภิเษกเปนกษตัรยิครอง

ราชสมบัติ ณ กรุงพาราณสี

สวนโสณกกุมารไดออกบวชบําเพ็ญสมณ

ธรรมจนไดบรรลุเปนพระปจเจกพุทธเจา ภายหลงั

ไดแสดงธรรมโปรดพระเจาอรินทมะ โดยการ

เปรียบเทียบคนที่บริโภคกามวา เปนเหมือนอีกา 

ที่บริโภคซากชางท่ีลอยไปตามกระแสน้ําในแมนํ้า

คงคา มคีวามพึงพอใจท่ีมอีาหารใหกนิ มน้ํีาใหดืม่ 

จับอยู บนซากชางนั้นไมหนีไปไหน ถึงแมจะมี 

ตนไมใหญที่รมรื่นตามตล่ิงที่ซากชางไหลผานปา

นั้นไป ก็ไมสนใจที่จะบินขึ้นไปจับ ไมนานซากชาง

นัน้กล็อยออกทะเลเว้ิงวาง กวางไกล เมือ่จกิกนิเนือ้

ชางแลว จะดืม่นํา้ แตนํา้กลบักลายเปนนํา้เค็มเสยี

แลว เห็นวาไมเกื้อกูลตอการดํารงชีวิตอีกตอไป  

จงึไดทะยานบนิขึน้ไปเพือ่จะเขาหาฝง แตซากชาง

นั้นอยูหางไกลจากฝงมากแลว จึงตองบินอยูนาน

มากจนหมดแรง ก็ตกลงในทะเล และเปนอาหาร

ของปลาในทะเลน้ันไป พระเจาอรินทมะทรงสดับ

เรื่องนี้แลว ทรงเกิดความรู ความเขาใจ มีความ

เบื่อหนายในการอยู ครองราชสมบัติอีกตอไป  

จึงไดสละราชสมบัติ และออกผนวชในท่ีสุด

จากเรื่องนี้จะเห็นไดวา อีกาไมรู ไมเขาใจ 

มัวเมา หมกมุนแตซากชางน้ัน จึงนําภัยมาให 

ถงึตนไดในทีส่ดุ พระเจาอรนิทมะทรงทราบเร่ืองนี ้

ทรงตื่นจากความมัวเมาในลาภ ยศ จึงทรงดําริ 

ออกผนวช เพื่อจะทําชีวิตที่เหลืออยูนอยนิดน้ีให 

เขาถึงหลักสัจธรรมความจริง สวนพระปจเจกพุทธเจา

เปนผูที่รู ตื่น และเบิกบานดวยธรรม มีความสุข 

ท่ีเต็มเปยม จากการไดทําลายกิเลสใหหมดส้ินแลวน้ัน

การรู ตื่น และเบิกบาน จงึเปนวิถีของพุทธ

โดยแท ชาวพุทธคนใดท่ียังหาแนวทางดําเนินชีวิต

ไมพบ จึงเปนโอกาสอันดีที่จะไดศึกษาตัวอยาง  

วธิปีฏบิตั ิและแนวทางการดาํเนินชวีติของบคุลากร

ในโรงเรียนวิถีพุทธ ดังไดนํามาจัดพิมพในวารสาร

ฉบับน้ี ขอใหชาวพุทธจงเปนผูรู ตื่น และเบิกบาน

ถวนหนากัน เทอญ     
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ประสิทธิ์ คงศิลป …. 
ลูกผูชายหัวใจไมแพ

เรื่อง
อําไพ สังขสุข

โรงเรียน
วชิรธรรมโศภิต

ต.บางครก อ.บานแหลม 

จ.เพชรบุรี

บางครั้งเมื่อครุนคิดเกี่ยวกับชีวิต ขาพเจา 

ไดขอสรุปวา ชีวิตเปนสิ่งลึกลับ มีคําถามมากมาย

ที่เราไมอาจตอบ เรามาจากไหน เราเกิดมาทําไม 

เหตุใดเราจึงมาสูโลกนี้ ท้ังๆ ที่เราไมไดเลือก  

รวมทั้งคําถามอื่นๆ แมแตเรื่องคุณธรรมความดี 

และความเปนธรรมในสังคม หลายครั้งที่ขาพเจา

เคยผิดหวังทําใหรูสึกเหนื่อยลาเหมือนชีวิตไมใช

อะไรอื่นนอกจากภาระท่ีหนักอึ้ง แตแลวในที่สุด

ขาพเจาก็ไดเรยีนรูจากเด็กหนุมคนหนึง่วา อยามวั

แตตั้งคําถามอยูเลย จงใชชีวิตใหมีคุณคาสมกับ 

ที่ไดเกิดมาเปนมนุษยเถิด…เด็กหนุมผู นี้ทําให

ขาพเจาเชื่อวาชีวิตเปนสิ่งสวยงามและศักด์ิสิทธ์ิ…

ขาพเจากําลังพูดถึงประสิทธ์ิ คงศิลป เด็ก

หนุมวัย ๑๖ ป เขาเรียนภาษาอังกฤษกับขาพเจาที่

โรงเรยีนวชริธรรมโศภิต เมือ่เขาเขามาเรยีนชัน้ ม.๑ 

ทกุๆ เชาขาพเจาพบเขาชวยนกัการกวาดโรงเรียน

อยูอยางแข็งขัน เขาจะไดเงิน ๑๐ บาททุกวัน 

จากงานนัน้ ในชวงพกัเท่ียงขาพเจาชนิกบัภาพท่ีเขา

หิว้ถงันํา้ไปใสโองมงักรในหองศนูยศลิปวฒันธรรม

เพือ่ใหเพือ่นๆ ใชนํ้ารดบรรดาตนไมบนตกึชัน้สาม 

นํ้าในโองนั้นพรองอยูเนืองนิตย ประสิทธิ์จึงตอง

คอยตกัมาเติมใหเตม็ทกุวนั งานนีทํ้าใหเขาตองรบี

กินขาวกลางวัน เขาไมถือวานั่นเปนคาจาง แตเขา

ยนิดทีาํเพราะไมตองการรบัความชวยเหลอืใครโดย

ไมไดทําสิ่งใดตอบแทน

ไมนานขาพเจาก็ไดรับรูเรื่องราวทั้งหมดใน

ชีวิตของเขาวา ประสิทธ์ิยายจากรุงเทพฯ มาอยูที่

หมู บานบางลําภู พอของเขาตองออกจากงาน

เนื่ อ งจากป  วยด  วยโรคเส น เลื อดหั ว ใจตีบ 

ความเครียดยังทําใหพอเปนโรคเบาหวาน และ

ภาคใตตอนบน  เพชรบุรี เขต ๑

๒๖
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ความดันโลหิตสูงอีกดวย พวกเขาไมมีบานของ

ตนเองจึงตองอาศัยอยูกับญาติ เลากันวา เขา 

ถูกเพ่ือนใหมทาทายและรังแกเสมอซึ่งประสิทธิ ์

จะตอบโตอยางรุนแรงทุกครั้ง วันหนึ่งทานพระครู

โศภิตวัชรกิจ เจาอาวาสวัดบางลําภูพบเห็นการ

ตอยตีของพวกเด็กๆ จึงไดสอบถามถึงสาเหตุและ 

ไดเมตตาสอนประสิทธิ์วา ถาหากเขายังเลือก

เอาการโตตอบเปนทางออกเร่ืองราวกจ็ะบานปลาย

เรื่อยไป แตถาหากเขาใชความอดทนอดกลั้น 

เรื่องราวก็จะยุติไดโดยงาย ประสิทธิ์เชื่อฟงคําสั่ง

สอนน้ันและทานพระครูก็ไดเมตตาใหแมของ

ประสิทธิ์มาทํางานเปนแมครัวที่วัด คราวน้ีแมจะ

ถูกล อเลียนว าต องกินข าววัดเหมือนหมาวัด 

ประสิทธ์ิก็ไมโกรธเพื่อนๆ อีก เขายิ้มรับคําดูถูก

ดวยความอดทน ในวนัหยดุเขาไปรบัจางเปนคนงาน

กอสราง บางคราวเขารับจางเปนคนงานในสวนให

คุณครูที่โรงเรียน เขาทําทุกอยางที่เปนงานสุจริต

ดวยความต้ังใจ เขาเรียนดีมีนํ้าใจกับทุกคน  

ไมนานเขาก็เปนที่รักของเพ่ือนๆ และไมโดดเดี่ยว

อีกตอไป

บางคร้ังชั่วโมงภาษาอังกฤษท่ีขาพเจาสอน

จะเปนชวงบาย ขาพเจาแปลกใจที่ประสิทธิ์ 

มกังวงงนุ เขาจะขออนุญาตไปลางหนาเพ่ือปลกุให

ตนเองตาสวางกอนจะกลับมาเรียนอยางตั้งใจ 

ตอไป และตอมาขาพเจาจึงรูวาเขาไปทํางานแซะ

เกลอืในนาเกลือ ซึง่อยูตดิทะเลดานตะวนัออกของ

อําเภอบานแหลม งานนาเกลือจะเริ่มทําเมื่อสิ้น 

ฤดูฝน ประสิทธิ์ไปทํางานแซะเกลือดวยความหวัง 

ที่จะหาเงินมาใหแม งานแซะเกลือตองทําตอน

กลางคืน ทําเรื่อยไปซึ่งในบางครั้งงานจะเสร็จ 

ในตอนเทีย่งของวนัตอมา ชวงเปดเทอมเขาทํางาน

เฉพาะชวงเที่ยงคืนจนถึงหกโมงเชาจึงกลับมา 

แตงตัวไปโรงเรียน งานแซะเกลือทําใหเขาตองต่ืน

ตั้งแตหาทุมครึ่ง เตรียมตัวไปพรอมกันที่บาน

หัวหนางานกอนเท่ียงคืนแลวจึงอาศัยซอนมอเตอรไซค

ใครซักคนแลนฝาความมืดไปท่ีนาเกลือ

งานแซะเกลือเปนงานเหมาในชวงปดเทอม

ประสิทธิจ์ะไดรบัสวนแบงในราวเกือบสองรอยบาท

ตอวัน แตในชวงปดเทอมเขาจะทํางานเต็มเวลา 

คือเริ่มงานต้ังแตเที่ยงคืน กลับถึงบานก็พอดีพระ

ฉันเพลเสร็จ เขาอาศัยกินขาวกนบาตรพระแลวก็

จะนอนพักไปจนกวาแมจะมาปลุก ใหชวยปดประตู

ครวัประตูวดั เขาตองนอนแยกกบัพอทีเ่ขาเปนหวง

อยางยิ่งเพราะเขาจําเปนตองพึ่งนาิกาปลุกเสียง

ดงัสนัน่เพือ่ตืน่ใหทนัคนงานแซะเกลอืคนอืน่ๆ เขา

ภมูใิจท่ีไมเคยไปสายเลย แตเขากลบัจากบานดวย

หัวใจที่เปนหวงพอทุกครั้ง…

พอของเขาอาการทรุดลงเรื่อยๆ ขณะที่

ขาพเจาเขียนเรื่องนี้พอของประสิทธิ์มีอาการทอง

บวมเปงโดยไมรูสาเหต ุแมเปนคนพาพอไปหาหมอ

ที่โรงพยาบาล ยาที่ไดมามักเปนยาแกปวดและ 

พอของประสิทธิก์จ็ะกนิยาน้ันเพือ่ใหตนเองหลับไป

เพื่อหลีกหนีความทรมาน ประสิทธ์ิเปนหวงพอ 

จนกลายเปนคนเงียบขรึม มีคนแนะนําวาพอ 

เขาควรไดรับการผาตัดเพื่อรักษาโรคหัวใจ 

ประสิทธ์ิรูวามันจําเปนจะตองใชเงินจํานวนมาก 

รัฐอาจจะชวยเหลือเขาบาง แตเขาจะตองมีเงิน 

สักกอนใหไดอยูดี วันแลววันเลาผานไปประสิทธิ์ 

ก็ไมเคยเก็บเงินไดเปนกอบเปนกําเลย เขาใหเงิน

ทุกบาททุกสตางคท่ีหามาไดกับแม แตมันมีรายจาย 

อ่ืนๆ ในครอบครัวอยูเสมอ ท้ังเร่ืองการเรียนของเขา

กับนองสาว อาหารบาํรุงรางกายของพอก็มีราคา

แพง ประสทิธ์ิเตม็ใจทีจ่ะซือ้หามาใหพอ เพราะพอ

เขากินอาหารไดนอยมาก เหน่ือยงานมากข้ึน ส่ิงท่ี

เขาทนไมไดก็คือการท่ีพอเริ่มส้ินหวังกับตนเอง 

โทษตัวเองวาพอเปนภาระของลูก ประสิทธ์ิ



พยายามใหพอเขาใจวาเขายอมแลกชีวิตของเขา

เพื่อพอได กําลังใจจากลูกชายคนเดียวทําให 

ชายกลางคนท่ีลมปวยมานานพยายามทีจ่ะยนืหยดั

ตอสูกับโรคภัยตอไป พอบอกประสิทธ์ิเสมอวาพอ

ภูมิใจในตัวเขา พอจะมีชีวิตอยูเพ่ือรอดูความสําเร็จ

ของเขา ประสิทธิ์ใชประโยคน้ีเปนแรงบันดาลใจ 

ที่จะสูกับงานหนักตอไป

การที่อยู ในวัยกําลังกินกําลังนอนทําให

ประสิทธิ์งวงเสมอเมื่อตองทํางานดึกด่ืน เขาอาศัย

เรื่องเลาของพวกผูใหญที่เลาสู กันฟงเปนความ

บนัเทิงแกงวง เขาชอบฟงเรือ่งราวเกีย่วกบัชวีติของ

ผูคนที่ตางดิ้นรนตอสู มีมุมมองตอชีวิตแตกตาง 

กันไป มันเปนการเรียนรูที่ไมมีในหองเรียน แต 

บางคราวเม่ือทุกคนนิง่เงยีบประสทิธิพ์ยายามท่ีจะ

ไมงวง เขาจึงจนิตนาการวานาเกลอืขาวกระจางอยู

ในความมืดนั้นคือหิมะและเขากําลังเลนโกยหิมะ

ใหเปนรูปพีระมิด เขาภูมิใจกับกองเกลือสีขาว 

ที่เรียงรายเปนแถวเปนระเบียบ ครั้นใกลรุงสาง

ประสิทธิ์จะดีใจที่เวลาเชามาถึง เขาชอบดาว

ประกายพรึกที่เจิดจาอยูบนฟาทางทิศตะวันออก 

มันใหกําลังใจกับเขาเสมอ แตเมื่อแดดแรงข้ึน 

เมด็เกลอืจะพากนัสองแสงจาบาดตา นาเกลอืตอน

กลางวันก็เหมือนทะเลทรายดีๆ นี่เอง…เมื่อฝน

ตกงานที่หนักอยูแลวจะหนักยิ่งขึ้นไปอีก คนงาน

แซะเกลอืตองพยายามไมใหเกลอืมโีคลนปนเขาไป

ดวยการโกย การคราดจึงตองทําดวยความระมัด 

ระวังในความเหน็ดเหนื่อย ประสิทธ์ิเลาวาเขา

จินตนาการใหเม็ดเกลือนั้นเป นเพชรซึ่งส อง

ประกายเจิดจาและเขากําลังเลนอยู กับอัญมณี

สูงคาดวยความระมัดระวัง พวกผูใหญตางชื่นชม

ที่เขาไมพรํ่าบนและย่ิงโตข้ึนมากเทาไหรประสิทธิ ์

ก็กลายเปนหัวเรี่ยวหัวแรงที่สําคัญในการทํางาน

มากขึ้นเทานั้น

ในชวงตนเดือนมีนาคม ขณะที่ขาพเจา

ตรวจขอสอบ ประสิทธิ์แวะมาดูผลการเรียนของ

เขา ขาพเจาพบวาเขาสูงขึ้นมาก แตผอมลง และ

ผิวคลํ้ากรําแดด ตาโตมีรอยเศราบวมชํ้าจากการ

อดนอน แตเขาก็ยิ้มแยมแจมใส เพราะในบรรดา

นักเรียนชายชั้น ม.๓ เขาไดเกรดสูงสุดคือ ๓.๘๘ 

สิง่นัน้ทาํใหพอเขาภาคภมูใิจ เขายังไดรบัการโหวต

จากคณะครูทั้งโรงเรียนในวันปจฉิมนิเทศใหเปน

นกัเรยีนขวญัใจคณุครอูกีดวย…แตทัง้หมดนีค้งไม

เทากับการที่เขาไดรับการคัดเลือกใหเปนเยาวชน 

ดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดเพชรบุรี 

เขามโีอกาสไดเขาพบและรบัโลจากนายกรฐัมนตรี 

เมื่อวันเด็ก ป ๒๕๕๓ … ประสิทธ์ิบอกวาเปนวันที่

พอเขาย้ิมอยางสดใสทีส่ดุ กนิขาวไดมากทีส่ดุ และ

หลับสบายตลอดท้ังคืน

สิ่งเหลานี้ทําใหเขารูวาพอมีความสุขที่เขา

เปนคนดี มันสําคัญเสียยิ่งกวาสิ่งอื่นใดทั้งหมด  

ดังน้ันเขาจะทําส่ิงที่ดีตอไปเพื่อใหพอมีรอยยิ้ม  

มกีาํลังใจทีจ่ะตอสูกบัโรคภยั ขอเพยีงพอมคีวามสขุ 

ประสทิธิก์พ็รอมท่ีจะกาวตอไปสูจดุหมาย…เขายัง

พูดดวยรอยยิ้มมุ งมั่นใหขาพเจาฟงซํ้าเหมือน 

ทุกครั้งวา เขาจะหาเงินใหมากพอที่พอจะผาตัด

หัวใจโดยเร็ว

เมื่อเดินกลับบานพักหลังโรงเรียนเลิก แดด

ยามบายยังรอนจัด ขาพเจาเห็นดอกกระดุมเงิน

กระดมุทองปาบานอยูรมิทางเดิน อากาศทีแ่หงแลง

ทําใหดอกของมันเล็กกระจิริดแตมันก็เบิกบาน

อยางสงางามเลยทีเดียว เมื่อมองดูดอกไมเล็กๆ 

นั้น ขาพเจาไมไดคิดถึงสิ่งใดเลยนอกจากหัวใจ 

ที่ยิ่งใหญของประสิทธ์ิ คงศิลป..   

เขายอมแลกชีวติของเขาเพ่ือพอได กําลงัใจจาก
ลูกชายคนเดียวทําใหชายกลางคนท่ีลมปวยมา
นานพยายามท่ีจะยืนหยัดตอสูกับโรคภัยตอไป
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…ขาราชการตองยึดมั่น และรักษาไวซึ่ง

เกียรติภูมิ ยิ่งถาเปนขาราชการครู ตองรักษาไวซึ่ง

คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจ ท่ีนอมนําใหทํา

แตสิ่งที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือกฎเกณฑ 

ความประพฤติหรือมารยาทในการประกอบอาชีพ 

เปนแบบอยาง เปนพอพิมพ และแมพิมพที่ดี 

มคีวามเมตตา กรุณาตอศษิย ตองเขาใจจรยิธรรม 

ซึ่งก็คือหลักในการดําเนินชีวิต…

เกียรติภูมิ หรือ สมรภูมิ  
… คนสรางคน

เรื่อง
อัญญาณี รองสวัสด์ิ

โรงเรียน
บานตอหลัง

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

…ทามกลางโลกท่ีกวางใหญไพศาล โลกท่ี

เจริญดานการสื่อสาร โลกแหงโลกาภิวัตน  

วนัเปล่ียน เวลาเปล่ียน และจิตใจคนก็เปลีย่นแปลง

ตามโลก ตามสังคมไป…แตจรรณยาบรรณวิชาชพี

ที่บันทึกไวเพื่อสั่งสอน บุคลากรผูจะมาทําหนาที่

เปน “ครู” มิเคยเปลี่ยน …คําวา “ครู” ซึ่งมาจาก
คําบาลีสันสกฤตท่ีแปลวา “หนักแนน และผูชี้ทาง
สวาง” หรือครูที่ไดช่ือวาผูสรางคน คนสรางคน 

ภาคใตตอนลาง  นราธิวาส เขต ๒

๒๙



หรือคนสรางโลก ก็ไมเคยเปลี่ยนเชนกัน…

…เปนภาพหรือเรื่องราวปกติของทุกๆ วัน 

ในวันทําการของขาราชการครูในจังหวัดนราธิวาส 

โดยเฉพาะอําเภอตากใบ ท่ีซึ่งดิฉันเกิด อาศัยอยู 

และมอีาชพีเปนขาราชการครูในปจจบุนั คอืภาพของ 

รถทหารนําหนาขบวน อาวุธครบมือ ไมวาจะท้ัง 

รถจกัรยายนต รถกระบะ รถหุมเกราะ ฯลฯ ยกเวน

ก็คงเปนรถถังที่ไมคอยไดเห็น และพบเจอในการ

ปฏิบัติงานของทหารชุดคุมครองครู กลางขบวน

เปนคร ูและปดทายตามหลงัดวยทหารชุดคุมครอง

ครอูกีเชนกนั …โอแมเจา… มนัชางยิง่ใหญอลังการ

งานสรางอะไรเชนนี้ …คุณๆ รูไหมวาครูก็มีอาวุธ

นะ… กค็อื “ชอลก” ไง …บวกกับวชิาความรู ความ

ชาํนาญของแตละทานทีร่ํ่าเรยีนมา เพือ่มอบใหกบั

ผองศิษยทัง้หลาย เพ่ือใหพนจากวงจรอนัปราศจาก

มงคลทีไ่มเจรญิ กค็อื ความโง ความจน และความ

เจบ็ เพือ่ใหศษิยไดนาํไปปฏบิตั ิและใชในการดาํรง

ชีวิต แตทําไมทุกวันนี้ครูผูสอนจึงตองเจ็บ (กาย

และใจ) และเสียชีวิตดวย เนื่องดวยเหตุที่วาทําไม 

ครจูงึตองเขามาพัวพนัในวงจร ทัง้ๆ ทีค่รเูปนผูนาํ

ทางเพ่ือใหออกจากหนทางในวงจรน้ี… ทัง้หมดมนั

เริม่ตัง้แตวนัท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกระทัง่

ถงึปจจบุนั ๑๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔… วันทีด่ฉินั

ไดเขียนแลวถายทอดบทความน้ี คุณครูแหง

ชายแดนใตเสยีชวีติไปแลวกวา ๑๔๐ คน และบาด

เจ็บก็อีกกวา ๑๐๐ คน…?

...ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โรงเรียนบานตอหลัง อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส… พ่ีเอียดเปนครูคนหนึ่งของโรงเรียน  

แกเปนครูที่เกาเกา (แก) ไดรับราชการมาต้ังแต 

พ.ศ. ๒๕๑๖ สุดทายก็ไดยายมาลงปฏิบัติงานที่

โรงเรียนบานตอหลัง ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ (ในฐานะ 

ครูใหม) สาเหตุที่แกเลือกลงปฏิบัติงานที่นี่เพราะ

เปนบานเกิดของแกนั่นเอง แมวาหลังจากแตงงาน

แกจะยายออกไป แกเปนครูมา ๓๐ กวาปจนมี     

มอเตอรไซคคูชีพประจําตําแหนง อายุของมัน 

กร็ุนนองๆ แกนัน่แหละ และแกก็มอีะไรๆ หนกัใจ

แบบท่ีเพื่อนๆ ครูทุกคนตางมีเชนกัน

…พี่เอียดเปนคนอารมณดี คุยสนุก เขาได

กบัทกุๆ คน ใครโสดไมมคีู แกก็จดัหาใหหมด โดย

เฉพาะกับครูสาวๆ พูดใหครึกครื้นไดเสมอ ดวย

สํานวนที่วา “สองแง สามงาม” จนทุกวันทําการ  
พวกครูเรารอลุนวาพี่เอียดแกมีมุกอะไรมาหยอก 

ลอพวกเราอีก… พี่เอียดเปนคนรักครอบครัวโดย

เฉพาะ “แม” (ภรรยาท่ีชื่อพี่พรอม) และลูกๆ 

อีก ๓ คนของแก แกทั้งเคารพ ใหเกียรติ และรัก

สมาชิกในครอบครับทุกคนตามลําดับ มากๆ ถึง

มากที่สุด…

...วันนี้เป็นวันที่พี่เอียดสวม “เสื้อบาติก
สขีาว” ทีม่ลีวดลายของบรรยากาศใตทองทะเลอนั
สดช่ืนและแจมใส…และแกก็บรรยายประกอบวา 

“ลูกสาวพี่ซื้อมาฝากจากภูเก็ต” (ขณะนั้นเรียน

อยูทีม่หาวทิยาลัยราชภัฏภเูกต็ ปที ่๒)… พดูตัง้แต

เชาจนพกัเทีย่งรบัประทานอาหารกลางวันท่ีหองพกั

ครู ก็ยังคุยแตเรื่องเส้ือของแก ครูหลายคนพยัก

หนารับรู และพรอมกบัอมยิ้มไปดวย ดูพี่แกภูมิใจ

มาก… แลวจึงพูดขึ้นมาวา “พี่นะเปนหวงนองๆ
ที่มาไกล” แกคงหมายถึงครูสาว ๓ คนท่ีมาจาก

ภาคเหนือและภาคอีสานน่ันเอง และพูดตอวา 

“เหตุการณไมปกติ ถาไมจําเปนก็ไมตองออกไป
ไหนนะนองๆ” ทุกคนพยักหนารับ “แลวพี่เอียด
ละ?” ดิฉันพูดสวนไป “มาก็ไกล ขับรถก็ชา หมวก
กันน็อกก็ไมใส ขนาดเด็กๆ วิ่งเลนออกกําลังกาย
ยังวิ่งแซงรถพี่เลย” พี่เอียดและทุกคนหัวเราะ 

แลวพีเ่อยีดกพ็ดูตออยางอารมณดวีา “กบัพีค่งไมมี
ใครทําอะไรหรอก ทางจากบานมาโรงเรียนตลอด
ทางก็ลูกศิษย เพื่อนๆ ดีๆ กันท้ังน้ัน รูจักทุกคน 
ไมตองหวง” พี่เอียดตอบ… วันน้ันหลังจากปลอย

นักเรียนเลิกแถวกลับบาน ในเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. 

ดิฉันไดทกัทายพี่เอียด “กลับแลวหรือพี่?” พี่เอียด

ตอบกลบัมาวา “ไมหรอก กะวาจะเขาไปธรุะทีท่าน
กอน” (ทาน คือ เจาอาวาสวัดทามะปราง) แลวพี่

เอียดกับดิฉันก็แยกทางกันกลับบาน… 

…๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายในวัดทา

มะปราง หมูที่ ๓ ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ 

จงัหวดันราธิวาส เนอืงแนนไปดวยผูคน โดยเฉพาะ

๓๐
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๓๑

พรุงนี้คงไมเจอพี่เอียดที่โรงเรียนบานตอหลัง
อีกแล้ว และคงตลอดไป... นี่หรือชีวิตของ
ขาราชการครูชายแดนใต

ผูรวมวชิาชพีครู ญาตพิีน่อง ลกูศิษยลกูหา รวมทัง้

บุคคลที่รักและเคารพ แมกระท่ังคนท่ีไมรูจัก (นัก

ขาวจากหลายๆ สาํนกัขาว) ก็มาอยูกนัอยางอึกทกึ

ในบริเวณวัด …เสียงเพลงมอญรองไห พญาโศก 

หรอืธรณกีนัแสง กด็งัเอ่ือยๆ เรือ่ยๆ เปนระยะๆ…

…ใช…วันนี้เปนวันพระราชทานเพลิงศพ 

พี่เอียด โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส  

เปนประธานในพิธี …ใช…มันจบแลว…สิ้นแลว…

สําหรับครอบครัว เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ และผอง

ศษิย …การจากไปเพยีงหนึง่ชวีติของพ่ีเอยีดบนโลก

ใบน้ี แตทุกคนจะรูไหมวาพี่แกคือโลกทั้งใบของ

ภรรยา ทีม่อีาชีพเปนแมบานมาตลอดชีวติ และลกู

อีก ๓ คน …พี่เอียด คือเสาหลัก …คือความหวัง 

…คอือนาคต… นีห่รอืคอืประเทศไทย มันเกดิอะไร

ขึน้? …ดฉินัไมรูจรงิๆ วาจะเขียนบทความน้ีตอไป

ไดอยางไร? มันจกุและแนนท่ีอกอยางพดูไมออก… 

พี่เอียดเสียชีวิตแลว หรือเรียกวาตายจะดีกวา 

…ระหวางรบในสงครามหรือ? ไม…ไมเลย…  

พี่เอียดเปนแคครูแกๆ นิสัยดี ที่ฐานะธรรมดาๆ 

คนหนึง่ ซึง่ไมเคยมพีษิมภียักบัใคร และไดแคสราง

คุณประโยชนนานัปการ ในชวงเวลาของการไดชื่อ

วาเปน “ครู” แตสิ่งท่ีไดตอบแทนคือ …ความตาย 

เทานั้นเหรอ…? หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาท่ีวัด

ทามะปราง ภรรยา ลูกๆ ญาติๆ และทุกคนก็

เคลือ่นรางอันไรวญิญาณของพีเ่อยีดไปวดัทรายขาว 

(เน่ืองจากวัดทามะปรางไมมีเมรุเผาศพ) ซ่ึงวัดอยู

ไมหางไกลกันนัก…

…วันนี้แดดจา ทองฟาเปด ลมสงบเงียบ 

เหมือนจะรอรับอะไรสักอยางดวยใจที่จดจอ…  

ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ประธานในพิธีไดอัญเชิญเพลิง

พระราชทาน เพือ่พระราชทานเพลงิศพ และจดุไฟ

พระราชทาน… สักพักควันสีดํา สีสลับลายคลุง

ทะมนึ คอยๆ พวยพุงออกจากยอดเมรเุปนระยะๆ 

สูงขึ้นๆ แลวจางหายไป ในทามกลางแสงสวาง 

ของดวงอาทิตย… พรุงนีค้งไมเจอพีเ่อยีดท่ีโรงเรยีน

บานตอหลังอีกแลว และคงตลอดไป… นี่หรือชีวิต

ของขาราชการครูชายแดนใต… ดิฉันสับสน และ

ไมเขาใจถึงหลกัการ กบัหลกัความเปนจรงิ ในเรือ่ง

เกียรติภูมิ รูเพียงวา…วันน้ี…ชั่วโมงนี้…ที่นี่…ไม

ตางอะไรกับสมรภมูใินสงคราม ซ่ึงยงัรูวาขาศึกคอื

ใคร แตครูไมรูเลยวากําลังทําศึกอยูกับใคร…?

…สุดทาย นองคนน้ีไมมอีะไรจะบอกพ่ีเอยีด

มากไปกวานี ้ขอใหดวงวญิญาณพีจ่งไปสูความสงบ

สุข หากเกิดชาติหนาฉันใดก็อยาใหเจอเหตุการณ

เฉกเชนนีอ้กี ใหจรรยาบรรณวชิาชพีครขูองพี ่ทีไ่ด

มอบคณุความดีใหตระหนักไวเปนส่ิงสดุทายแกคน

เบื้องหลัง และขอใหจิตวิญญาณของพ่ีที่เปนผู 

“หนักแนน และผูชี้ทางสวาง” ไดสองแสงช้ีทางใน
ความมืดมนบนโลกใบน้ี ใหสวางไสวตลอดกาล…

เกียรติภูมิ…สรางคน…คนสรางโลก    
วิปโยค…เกิดกับครู…ใครก็เห็น
แมนหนทาง…ขางหนา…จะลําเค็ญ 
ตายหรือเปน…ก็จะสู…เพื่อครูไทย
หลับใหสบายนะพี่เอียด

   รักและเคารพ

…ระลึกถึงคุณครูเชิดชาย ดาแกว (พี่เอียด) 

เหตุการณเกิดเมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

บริเวณบานกาแนะ หมูที่ ๓ ตําบลกะลุวอเหนือ  

อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถูกคนรายใชอาวุธ

ปน ยงิบรเิวณลําตวัหลายนดั เสยีชวีติในทีเ่กดิเหตุ

ทันที…   



เชียงราย เขต ๔

เรื่อง
สะอาด ฟองอินทร

สพป.เชียงราย เขต ๔

เลขที่ ๑๗ หมู ๒๐ 

ต.เวียง อ.เทิง 

จ.เชียงราย

เมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 

ผู เขียนไดมีโอกาสเขารับการอบรมหลักสูตร

โครงการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทาง  

การศึกษา ซึ่งคุรุสภาจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก   

มีโอกาสฟงคำบรรยายของหลวงพอพระภาวนา

วิริยคุณ ซึ่งมีหัวขอประเด็นท่ีนาสนใจเกี่ยวของ

กับผูมีอาชีพเปนครูนั่นคือเรื่อง “การเปนครูของ
ตนเอง”  

เปนครูสอนตัวเอง
หลกัทางพระพทุธศาสนาท่ีสำคญัประการหนึง่

ก็คือ ตองรูจักตัวเองกอน กอนไปสอนคนอื่น  

ตองพสิจูนเรยีนรูและใชกบัตวัเองแลววาไดผลจรงิ  

เปนของจรงิ จงึนำไปสอนได พระพทุธองคสอนเรือ่ง 

มนุษยในทุกแงทุกมุม ซึ่งตรงกับวิชาชีพครู เราจึง

ยกยองพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนบรมครู นำเอา

คำสอนของบรมครูมาเปนตนแบบ การเปนครูที่ดี

จึงตองทำความเขาใจเรื่องมนุษย หรือทำความ

เขาใจกับตัวเองใหชัดเจนแจมแจง พระพุทธองค
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ทรงสอนวา มนุษยนั้นประกอบดวยกายและใจ   

ดังนั้น การเปนครูที่ดี จึงสมควรท่ีจะตองมา

ทำความเขาใจกับเรื่องกายและใจ กายนั้น

ประกอบดวยธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ   

กายเรานี้มีบิดามารดาเปนผูใหกำเนิด กายนั้น

เปนของกลางๆ คือ ยังไมดี ยังไมชั่ว (ดี ชั่ว  

ของมนุษยอยูทีก่รรมของเขาทีเ่ขาทำขึน้มา) ธาตุ ๔ 

ที่ประกอบข้ึนเปนกายของมนุษยนั้น เปนของไม

บริสุทธ์ิ เซลลในรางกายของมนุษยจึงแตกสลาย

ตลอดเวลา เราจึงตองเติมธาตุ ๔ ใหแกรางกาย

ทุกวัน หากขาดการเติมธาตุ ๔ รางกายก็จะ

เสื่อมสลายและแตกดับในที่สุด กายของมนุษยนี้ 

ออกแบบมาใหเหมาะแกการทำดีทุกรูปแบบ  

ในขณะเดียวกันก็เหมาะที่จะทำชั่วทุกรูปแบบ  

เชนเดียวกัน กายแมจะไดรับการดูแล ปกปอง

รักษาเปนอยางดีเพียงใดก็ตาม แตเพราะเหตุที่

ธาตุ ๔ ทั้งที่ไดมาจากบิดามารดา ต้ังแตถือ

กำเนิดและธาตุ ๔ จากภายนอก ซึ่งแสวงหามา

หลอเล้ียงอยูตลอดเวลาไมบริสุทธิ์พอ จึงตอง  

แตกสลายเปนธรรมดา คือ ตายในท่ีสุด 

ใจ ใจเปนธาตชุนดิหนึง่ทีเ่ปนองคประกอบ

หนึง่ของมนุษย สถิตอยูภายในกายตัง้แตถอืกำเนดิ 

ทำใหกายมนุษยซึ่งประกอบดวยธาต ุ ๔ มีชีวิต  

ขึ้นมาได ใจเปนธาตุละเอียด จึงไมสามารถ  

มองเห็นไดดวยตาเนื้อ ไมสามารถจับตองได  

แตเห็นไดดวยตาทิพย ใจเปนธาตุรูจึงทำใหเรารู

เรื่องราวตางๆ ได เชน รูธรรม รูหนังสือ รูจัก

เพื่อน รูจักดีและชั่ว รูจักดีใจและเสียใจ ฯลฯ   

ใจทำงานรวมกับประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู 

จมูก ล้ินและกาย จึ งทำให เ ห็น รูปผานตา   

ฟงเสียงผานหู สูดดมกลิ่นผานจมูก ลิ้มรสผาน

ลิ้น สัมผัสผานกาย ใจปกติจะผองใส ไมขุนมัว 

และมีความสวางภายในใจ หากถูกกิเลสเขา

ครอบงำ ยอมเศราหมองและขุนมัว  

เมื่อเราทำความเขาใจองคประกอบของ

มนุษยคือกายและใจแลว และเรารูวาสิ่งท่ีทำให

ใจเศราหมองคือกิเลส กิเลสเปรียบเสมือนกองทัพ

ที่ เลวราย มี ๓ กองทัพ คือ กองทัพโลภะ   

ซึ่ งทำให ใจอดอยากหิว โหยและไม รู จั กพอ   

กองทัพโทสะ ทำใหใจพลุงพลาน เดือดดาล   

คดิทำราย กองทัพโมหะ ทำใหใจมดืบอด ขาดเหตผุล 

มักงายเอาแตใจตนเอง ทุกคนจึงตองมีศัตร ู 

ตัวเดียวกัน คือ โลภ โกรธ หลง เราทุกคนเกิด

มาพรอมกับความไมรู  

ค น ส ว น ม า ก ไ ม รู ว า ตั ว เ อ ง ยั ง ไ ม รู   

การทำความเขาใจตัวเองจึงเปนส่ิงท่ีบรมครูของ

เราทำเปนแบบอยาง ในฐานะอาชีพครู ผูเขียน

ชวนเพื่อนครูและผูอานทุกคน ทำความรูจักกาย

และใจ และรักษากายใจของตัวเองใหเหมาะสม

กายเราตองดูแลโดยออกกำลังกาย ทานอาหารท่ี

ดีตามหลักโภชนาการ ใจตองฝกฝน การทำจิต

ใหนิ่ง ไมฟุงซานโดยการทำสมาธิ เราจะพบดวย

ตัวของเราเอง เพราะธรรมของพระพุทธองคเปน 

ปจจัตตัง รูไดเฉพาะตัว เมื่อเราเรียนรูจากตัวเรา

เองแลว ผูเขียนคิดวา โอกาสที่เราจะผิดพลาดใน

การสอนผูอื่นนาจะมีนอย เพราะทุกอยางได

พสิจูนดวยตวัเราแลว (รูแจง) จึงเชญิชวนใหทกุทาน 

เปนกัลยาณมิตรตอตัวเอง ความรู ๘๔,๐๐๐   

พระธรรมขันธ ไมตองแสวงหาจากทีใ่ดๆ แตไดมา

จากภายในตัวเราเอง 

 

กอนไปสอนคนอ่ืนตองพิสูจนเรียนรูและใชกับ  
ตัวเองแลววาไดผลจริง เปนของจริง จึงนำ  
ไปสอนได 
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๑๐

ลำพูน เขต ๑

เรื่อง
สาธานรัตน สินสาธิตสุกุล

โรงเรียน
บานหวยไซ

ต.หวยยาบ 

อ.บานธิ จ.ลำพูน

ในสภาวะปจจุบันสังคมไทยตองการ  

คนดี แตดูเหมือนความเขาใจของสังคมไทย  

ไมถูกตองนักตามความคิดของผูเขียน เพราะ

เวลามีสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับเหตุการณตางๆ ไมวา  

กับคนหรือสังคมท่ีดีก็จะกลาวกันวาเปนสิ่งดีแลว

แตการสงเสริมในเร่ืองของความดีที่ใหชัดเจน   

กลับไมปรากฏชัดเจน เพราะมีคนจำนวนมากท่ี

คดิวาเราทำอะไรท่ีสงัคมวาดกีถ็อืวาดีแลว ผูเขยีน

จงึอยากใหผูอานเขาใจวา คนดีนอกจากเปนคนดี

ในสงัคม กต็องมคีวามดเีปนองคประกอบ และตอง

ดีทั้ งตอหนาและลับหลังเสมอไมวาจะอยูใน

สถานการณใดก็ตาม ถายอนไปในพุทธกาล

พระพุทธองค ไดตรั สว า คิด ดี พูด ดี ทำ ดี   
และพระพุทธองคยังใหขอคิดถึงความเสื่อมวา 

คนเราเมื่อมียศก็เสื่อมยศ มีลาภก็เส่ือมลาภ   

ความดี
ไมมีวันเสื่อม

มีสรรเสริญก็มีนินทา มีสุขก็มีทุกข เปนของ

ธรรมดาของมนุษย โลก ฉะนั้นคำสอนของ

พระพุทธองคขางตนนี้จึงเปนสิ่งที่ไมเคยลาสมัย

แมจะผานมา ๒,๕๐๐ กวาปแลวก็ตาม แตผูเขียน

มองเห็นวามีสิ่งหนึ่งที่ไมมีวันเสื่อมไดเลยคือ 

“ความดี” ด่ังคำสอนของพระพุทธองคที่วา คิดดี 
พูดดี และทำดี ถาคนดีที่สังคมชอบกลาวถึง

หมายถึงคนที่คิดดี พูดดี และทำดี ก็ถือวาถูก

ตองทีส่ดุ แตในความจรงิสงัคมปจจบุนัคนดไีมดแีท 

ดีเปนบางสวน สังคมจึงวุนวาย เพราะมวลมนุษย

ไมคิด ดี พูด ดี และทำดีจริ งๆ มั วแตมอง  

ผลประโยชน และคิดวาถาคิดในส่ิงดีๆ ไปก็ไมมี

คนสนใจและกลัวจะเสียเปรียบ จึงไมคิดที่จะทำ

สิ่งดีๆ ใหแกกัน หากเรามองมุมกลับวา ถาเรา

คิดในส่ิงดีๆ บอยๆ ก็จะทำใหเราเปนคนที่พูดใน
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สิ่งที่ดีโดยไมตองใหใครมาฝก สุดทายก็จะกลาย

เปนคนที่ทำแตความดีและสิ่งดีใหสังคม ฉะน้ันใน

สภาพสังคมทุกวันนี้เราจึงมองไมออกวาความดีที่

ไมเสื่อมมีจริงหรือ ผูเขียนขอยกตัวอยางความดี

ของบุคคลในโลกน้ีที่เรารูจักเพื่อเปนกำลังใจใหผู

อานมีกำลังใจจะทำความดีโดยไมตองรอใหใคร

มาส่ังหรือบอกและทำไดอยางภาคภูมิใจดวย 

บุคคลตัวอยางแรกท่ีผูเขียนขอนำมาบอก

กลาวทานแรกคือ พระพทุธเจาของชาวพทุธ ถาจะ

พรรณนาถึงความดีของพระองคคงไมมีวันหมด  

จึงขอยกบางเหตุการณมาบอกพอสังเขปคือ 

พระองคเปนเจาชาย เมื่อพระองคเห็นการเกิด 

การแก การเจ็บปวย และตาย พระองคคิดวา  

จะทำอยางไรใหพนจากกองทุกขที่พระองค  

ทรงเห็น จึงคิดออกบวชและใชเวลาบำเพ็ญเพียร 

หากเรามองมมุกลบัวา ถาเราคิดในสิง่ดีๆ  บอยๆ 
ก็จะทำใหเราเปนคนที่พูดในส่ิงที่ดีโดยไมตอง  
ให ใครมาฝก สุดทายก็จะกลายเปนคนท่ีทำแต
ความดีและสิ่งดีใหสังคม 
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เพื่อหาทางหลุดพนดวยความเพียร อดทน และ

หาวิธีที่ดีที่สุด ในท่ีสุดเมื่อพระองคพบความ  

หลุดพน ก็ เผยแผใหมวลมนุษยไดหลุดจาก  

กองทุกข พระองคยังทรงคิดถึงแมแตเทวดา และ

คนท่ีอยูในนรกใหพนจากกองทุกขนี้ จะเห็นไดวา

สิ่งที่พระองคทรงปฏิบัติในเรื่องการคิดด ี พูดด ี

และทำในส่ิงท่ีดี จนทุกวันนี้ความดีของพระองค

ยั งไม เสื่ อมไปจากมวลมนุษยทั้ งที่พระองค

ปรินิพพานไป ๒,๐๐๐ กวาปแลวก็ตาม พอมี

กำลังใจท่ีคิดดี พูดดี และทำดีบางแลวหรือยัง 

บุคคลตัวอยางท่ี ๒ ก็คือหลวงตามหาบัว

ถาเปนคนเฒาคนแกคงไมมีใครไมรูจักทาน   

แตถาถามเด็กหรือเยาวชน คิดวาถาไมติดตาม

ขาวสารก็คงไมรูจัก ทำไมผูเขียนจึงนำทานมา

เปนตัวอยางในเรื่องของความดี ก็เพราะหลวงตา

คิดดีในเรื่องการแกไขปญหาเศรษฐกิจของชาติ 

โดยการทอดผาปาชวยชาติดวยการระดมทุนจาก

ประชาชนเพ่ือชวยใหชาตพินวกิฤตปญหาเงนิคงคลงั 

และนำทองคำเขาทองพระคลังหลวง หลวงตา  

เดินสายท่ัวประเทศเปนเวลาหลายป ผูเขียนก็เคย

ไปทอดผาปาชวยชาติกับหลวงตา ทำใหมีความ

สุขในการชวยชาติถึงแมไมมากก็ตาม ความดี

ของหลวงตาไมเคยลืมไปจากความทรงจำของ  

ผูเขียนไดเลย แตกลับเปนกำลังที่อยากทำสิ่งดีให

กับเด็ก เยาวชน และสังคม ในการแกไขปญหา

ของสังคม และสิ่งสุดทายที่ทุกคนก็หนีไมพนคือ
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ความตาย หลวงตาก็หนีไมพนสัจธรรมนี้ไปได 

ถึงแมหลวงตาละสังขาร ทานก็ยังคิดถึงชาติ   

ยั ง ให เ งิ น ในงานของหลวงตาเข าคลั ง เปน

ทุนสำรอง รวมท้ังทองคำ เห็นแลวใชไหมวาถา

คิดดี พูดดี และก็ทำดี คงเปนกำลังใจใหกับ  

ผูอาน มาชวยสรางคนด ีความดใีนสงัคม เพ่ือลด

ปญหาความขัดแยงกันเถอะ และสังคมก็จะมีแต

คนดี 

บุคคลตัวอยางท่ี ๓ ก็คือพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัของปวงชนชาวไทย ทีพ่ระองคทรงคดิ

สิ่งดีๆ ใหกับชาติบานเมือง และพูดแตในสิ่งท่ีดี   

ใหขอคิด ลดปญหาความขัดแยงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น

ในสังคมไทย และพระองคก็ยังทำสิ่งที่ดีใหกับ

ประชาชนของพระองคมาตลอดระยะเวลาที่

พระองคทรงครองราชยฯ จนถงึทุกวนันี ้ถงึแมขณะนี้

พระองคจะทรงพระประชวรอยูที่โรงพยาบาล

ศิริราชก็ตาม พระองคก็ยังทรงหวงใยพสกนิกร

ของพระองค เชน ภยัธรรมชาตนิำ้ทวมภาคกลาง 

ภาคใต เมื่อเร็วๆ นี้ หรือปญหาภัยแลง พระองค

ก็ทรงชวยเสมอมา เชน มอบสิ่งของพระราชทาน 

ฝนเทียมเพื่อลดความแหงแลง ความดีของ

พระองคมีมากมายสุดจะพรรณนาใหหมดได   

จะเห็นไดจากพสกนิกรที่ เขาถวายพระพรท่ี  

โรงพยาบาลศิริราชใหพระองคหายจากการ

ประชวรโดยเร็ว เพ่ือจะเปนมิ่งขวัญของปวงชน

ชาวไทย นี่เปนความดีของพระองคที่ไมมีวันเสื่อม

เพราะดมีาจากขางในคอืความคดิ พดูดใีหกำลงัใจ 

ขอคิดกับขาราชบริพารและประชาชน และทำส่ิง

ที่ดีใหกับพสกนิกรของทาน นี่แหละคือความดีที่  

ผูเขียนเอามาเปนกำลงัใจในการทำงาน การครองเรอืน 

และผูอานละทำความดีเพื่อพระองคทานและ  

แผนดินแลวหรือยัง ถาทำอยูแลวขอรวมแสดง

ความยินดีและเปนกำลังใจ แตถายัง รีบเถอะ

ไมใชของยากเลย 

ผูเขียนจึงคิดกิจกรรมท่ีดีเพื่อบมนิสัยให

เด็กและเยาวชนสรางสรรคในส่ิงท่ีดีงาม เชน   

ปดกวาดทำความสะอาดวัด พัฒนาริมถนนเพื่อ

ความสวยงาม ดูแลผูปวยที่โรงพยาบาล ผูชรา

และผูเจ็บปวยในชุมชน ใหเกิดความกตัญูกับ  

ผูสูงอายุ ผูปกครอง และรูจักเสียสละ ลดความ

เห็นแกตัว รูจักใหโดยไมหวังผลตอบแทน รูจัก

ความพอเพียง คืนธรรมชาติใหแผนดิน เชน   

การปลูกปา บวชตนไม และทำฝายชะลอน้ำให

กับชุมชน ตั้งชมรมเด็กดีวี-สตาร 

สรุปไดวาความดีตองเกิดจากขางในจิตใจ 

คือ ความคิด คิดดี พูดดีในส่ิงที่ดีตอกัน และทำ

ในส่ิงที่ดี สังคมเมือง ประเทศไทย หรือแมแตใน

โลกใบน้ีกจ็ะมแีตสนัตสิขุ ไมมโีจรผูราย มจิฉาชพี 

อาชญากรรม ไมตองมคีกุ ไมตองมศีาล บานเมอืง

ก็เจริญ ถาเรา คิดดี พูดดี ทำดี  
ผูเขียนคิดวา ความดีไมมีวันเสื่อมแนนอน 

พุทธภาษิต “นิมิตตั ง สาธุรูปานั ง กตัญู
กตเวทิตา” ความกตัญูเปนเครื่องมือของคนดี 
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พะเยา เขต ๒

เรื่อง
ยุพเยาว คำถิน

โรงเรียน
บานถ้ำผาลาด

จ.พะเยา

วันนี้ เปนวันเตรียมการเปดภาคเรียน   

เมื่อขาพเจาเขามาในโรงเรียนเห็นชายวัยกลางคน 

พรอมครอบครัวกำลังชวยกันทำความสะอาด

บริ เวณโรงเรียนอยางขยันขันแข็ง หลังจาก

สอบถามจึงทราบวาเขาเปนนักการภารโรง  

คนใหม สวนภรรยาของเขาจะเขามาทำหนาที ่ 

แมครวัของโรงเรียนบานถำ้ผาลาด ลูกสาวตวันอย

กำลังเรียนอยูชั้น ป.๑ ลูกชายผูแสนดีเรียนอยูชั้น 

ป.๖ ท้ังคูเปนเด็กนารักมาก คาดวาจะเปนกำลัง

สำคัญในการชวยพอทำงานไดอีกแรงหน่ึง 

เช าตรู วันแรกของการเปดภาคเรียน 

ขาพเจาซึ่งรับผิดชอบโครงการสงเสริมสุขภาพ  

ในโรงเรียน มีโอกาสไดเขาไปพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับแมครัวคนใหม ซึ่งทำตัวเสมือน

แกวน้ำท่ีวางเปลามาขอคำแนะนำเรื่องแนวทาง

นักการภารโรง…

หัวใจผูพิทักษ
ในการ จัดทำอาหารกลาง วันใหมีคุณภาพ   

เปนสิ่งที่ดีเมื่อมีผูมาคอยชวยสานฝนใหเปนจริง 

แมครัวเสนอแนวทางวาจะใชวัสดุจากธรรมชาติ

เพื่อลดขยะพลาสติก เพราะเธอเคยได เห็น  

แบบอยางมาจากโรงเรียนบานน้ำมิน เหมือนดัง

ความคิดของขาพเจา ท่ีตองการเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเหลาน้ัน แตการที่จะทำ

เพียงคนเดียวยอมไมสำเร็จ จึงแอบยิ้มดีใจที่จะมี

ผูรวมดำเนินงานแหงการเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญน้ี 

และ เขา คือบุคคลสำ คัญที่ จะลง มือปฏิบั ติ  

อยางแทจริง 

เริ่มตนดวยการเปลี่ยนจากการใชถุ ง

พลาสติกมาเปนใบตองในการหออาหาร เปล่ียน

แกวพลาสติกเปนแกวน้ำสเตนเลส เ พ่ือลด

ปริมาณขยะจากแกวน้ำพลาสติกจนไมเหลืออยู
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ในโรงเรียนเลย โดยไดรับการสนับสนุนจากคณะ

ครูรวบรวมเงินซื้อใหนักเรียนทุกคน น้ำยาลาง

จานที่แมครัวใชก็ซื้อจากที่นักเรียนรวมกันทำขึ้น 

ดูแลโรงอาหารและหองครัวใหสะอาดถูกสุข  

ลักษณะ พูดจาไพเราะ นุมนวล และทำอาหาร

รสชาติดีมาก สงผลใหครูที่อยูในโรงเรียนทุกคน

รับประทานอาหารดวยกันในโรงเรียนอยางพรอม

หนาพรอมตา ไดพบปะพูดคุยจนเกิดความเขาใจ 

คอยมอบมิตรไมตรี แบงปนน้ำใจใหตอกันจน

บรรยากาศอันอบอุนกลับมาเยือนอีกคร้ัง สงผล

ใหนักเรียนรับประทานอาหารในโรงอาหารอยางมี

ระเบียบ มีมารยาทท่ีดีงาม เพราะไดรับการดูแล

จากครูทุกคนอยางใกลชิด  

สำหรับภารโรงผูแสนดีก็มุงมั่นทำหนาที่

ของตนเองอยางขะมักเขมน ตั้งแตเชาถึงเย็นไม

เคยพร่ำบนถึงความเหนื่อยยาก แมวันเสาร-

อาทิตยก็ไมยอมหยุดพัก เฝาทำทุกอยางท่ีจะสง

ผลให โรงเรียนเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี   

แมงานเล็กนอยก็ใสใจไมละเวน หองน้ำทุกจุด

สะอาดนาใชอยางอัศจรรย บริเวณโรงเรียนดูงาม

ตากวาที่เคยเปน แมสิ่งใดที่เขาทำไมเปนก็เพียร

พยายามฝกฝนจนชำนาญ มีน้ำใจชวยเหลือใน

การตกแตงหองเรยีนและหองปฏบิตักิาร จนไดรบั  

คำชื่นชมจากผูอำนวยการและคณะครู บุรุษผูนี้

ไดพูดคุยกับขาพเจาวา “ผมเต็มใจท่ีจะทำหนาที่
ภารโรง เพ่ือลูกหลานและโรงเรียนท่ีเปนแหลง
สรางผมใหมีความคิดดีๆ ชวงเวลาอันส้ันของการ
ทำงานในตำแหนงนักการภารโรง ไดเห็นคุณครู
ทุมเทกำลังกาย กำลังทรัพยเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ทั้งที่ไมใชถิ่นกำเนิดของตน ตัวผมเองเกิดและ
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เรียนจบจากที่แหงนี้ผมตั้งใจจะพัฒนาโรงเรียนให
ดีขึ้น” ฟงแลวนาภาคภูมิใจอยากใหทุกคนท่ีอยูใน

เขตบริการสถานศึกษาคิดอยางเขาบาง โรงเรียน

คงจะพัฒนายกระดับสูมาตรฐานไดเร็วขึ้น 

ปนี้ขาพเจาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน มีการนำ

แนวคิดการบริหารจัดการปกครองโดยการจำลอง

การปกครองสวนทองถิ่นโดยแบงสมาชิกเปน ๔ 

หมูบาน จากผลการดำเนินงานดังกลาว นักเรียน

สามารถปกครองกันเอง มีการติดตามผลโดยใช

แบบประเมิน มีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

ไดรับความรวมมือจากคุณครูทุกคนและแนนอน

วาบุคคลหนึ่งที่สนับสนุนใหกิจกรรมของนักเรียน

ดำเนินไปอยางเปนระบบคือภารโรง ทุกเชาจะ

เห็นเขาถือไมกวาดนำพาเด็กไปทำงานอยาง

สนุกสนาน พูดคุยดวยวาจาไพเราะคอยเปนกำลัง

ใจใหทุกคนทำงานในเขตบริการที่ตนเองไดรับ

มอบหมายจนเรียบรอย และมีธงมาตรฐานสีเขียว

ปลิวไสวขึ้นสูยอดเสาทุกวัน ตอนเย็นเขาจะอาสา

มาชวยครูเวรและ อพปร. (ตำแหนงในหมูบาน

จำลอง) ดูแลนักเรียนขามถนน เพราะการขาม

ถนนของนักเรียนเปนจุดท่ีเสี่ยงมาก ไมอยาก

ปล อ ยปละละ เ ล ยจุ ดนี้ ก ลั ว เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ   

ฟงเหตุผลแลวขาพเจายิ่งช่ืนชมในความใสใจ  

ของเขาในทุกเรื่อง ยินดีที่ไดนักการภารโรงท่ี  

เต็มเปยมดวยน้ำใจ มีจิตอาสา และเอื้ออาทร  

ขาพเจายืนอยูบนอาคารเรียนเหลือบมองดู

นาฬกาเปนเวลาสามโมงเชา เห็นภารโรงทำความ

สะอาดหองน้ำทุกซอกทุกมุมซ้ำอีกครั้ง จัดเก็บ

อุปกรณอยางเรียบรอย พอพักเปลี่ยนชั่วโมง 

นักเรียนก็วิ่งเขาหองน้ำ สังเกตเห็นนักเรียนชั้น 

ป.๔ กอนเขาหองน้ำก็เปลี่ยนรองเทา ออกมาก็

พากันลางมือดวยสบู เช็ดมือดวยผาจนแหง พวก

เด็กๆ ปฏิบัติไดเปนอยางดีจนเปนนิสัย ขาพเจา

เดินไปดูวานักเรียนใชหองน้ำเปนอยางไรบาง 

ปรากฏวานักเรียนไมทิ้งรองรอยความสกปรก  

ไวเลย อาจเปนเพราะหองน้ำสะอาดนักเรียนจึง

ทำใหสะอาดย่ิงขึ้น หรืออาจเปนเพราะนักเรียน

รักภารโรงไมอยากเห็นภารโรงของเขาตอง

เหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่พวกเขาทำ ตองขอขอบคุณ   

ครูนิลาวัลยและครูปารวีย ที่รับเปนที่ปรึกษา

นักเรียนทำโครงงานจิตอาสาสุขานาใช ปรับ  

ภูมิทัศนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและใหความรู

แกเด็กๆ และขอบคุณนักการภารโรงท่ีทำให

หองน้ำสะอาดไดทุกวัน เขาเปนขวัญกำลังใจและ

เปนท่ียอมรับของทุกคนในโรงเรียนบานถ้ำผาลาด 

สัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายนใน

ชั่วโมงชุมนุม เปนวันที่นักเรียนและครูที่ปรึกษา

หมูบานตองทำกิจกรรมนอมนำปรัชญาพัฒนา  

ถิ่นเกิด เชิดชูความเปนไทย กอนที่จะทำกิจกรรม

ไดเชิญ ผอ.มอบของขวัญใหแกนักการภารโรง 

เพื่อเชิดชูความดี นักเรียนตางปรบมือชื่นชมดวย

ความดีใจและขอบคุณภารโรง “คาย เมืองมูล” 

นักการภารโรง...หัวใจผูพิทักษ ของโรงเรียนบาน

ถ้ำผาลาด 

 

การทำงานในตำแหนงนักการภารโรง ไดเห็น
คุณครูทุมเทกำลังกาย กำลังทรัพยเพื่อพัฒนา
โรงเรียนทั้งที่ ไม ใชถิ่นกำเนิดของตน ตัวผมเอง
เกิดและเรียนจบจากที่แหงนี้ผมตั้งใจจะพัฒนา
โรงเรียนใหดีขึ้น 

๔๐



พะเยา เขต ๒

เรื่อง
กาบแกว ตะพันธ

โรงเรียน
ชุมชนบานหนองเลา

ต.ภูซาง อ.ภูซาง 

จ.พะเยา

เธอนารัก เธอมุงมั่น เธอขยัน เธอใจดี 

เธอใสใจกับทุกคน ความหวงใย ความตั้งใจใน  

สิ่งที่เธอทำเปนความนารัก ทุกสิ่งที่เธอทำไดนั้น

เปนความสุข ของคำวา “คนดี” 
เพือ่นครคูนด ี เปนชวีติของครสูตรทีานหนึง่

ซึ่งเธอไดกาวยางเขามาจากแดนไกล เธอไดมาใช

ชีวิตความเปนครูในโรงเรียนแหงหนึ่งของอำเภอ  

ภูซาง จังหวัดพะเยา สพท.พะเยาเขต ๒ ขอใช

นามสมมุติคุณครูคนนี้วา “ครูฟา” 
ครูฟาเธอเปนคนท่ีรูปรางหนาตาสะสวย 

ยิม้แยมแจมใส ใจด ีมมีนษุยสมัพันธดกีบัทกุๆ คน 

เพื่อนครูคนดี 

ครูฟาอายุยางเขาสูเลข ๕ แลวแตเธอดูไมแกเลย 

ดูเธอทั้งสาว ทั้งสวย กระฉับกระเฉง ตลอดเวลา

ที่ขาพเจาอยูกับครูฟามาเปนเวลายาวนานกวา 

๓๐ ป เห็นครูฟามาโรงเรียนเชามากทุกๆ วัน   

ในแตละสัปดาห ไมวาจะเปนครูเวรประจำวัน

หรือไมเปนครูเวรประจำวัน ครูฟาบอกขาพเจาวา 

มาเชา มาสาย ก็ตองมาอยูแลว ดังนั้นครูฟาจึง

ขอมาตั้งแตเชาดีกวา (เปนความสุขจะนอง) 

พอมาถึงโรงเรียนแลว เธอก็จะมาดูแล

เด็กๆ ใหทำงานกอนเขาแถวเคารพธงชาติ   

ทำความสะอาดหองเรียน และทำความสะอาด
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หองน้ำหองสวม ตลอดทั้งดูแลและรดน้ำดอกไม

หนาอาคารตางๆ นอกจากครูฟาจะทำหนาที่

ตางๆ ในตอนเชาแลว ในโรงเรียนครูฟาทำหนาที่

เปนครูหมอหรือครูอนามัยประจำโรงเรียน   

ดวยความมนีำ้ใจ ดวยความเตม็ใจ และดวยความ

นารักที่ติดตัวครูฟามาแตกำเนิดหรือมาแต  

ชาติไหนๆ ขาพเจาก็ไมทราบได จึงทำใหครูฟา

ของเราทุมเทท้ังแรงกาย แรงใจ ทำหนาท่ีดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพื่อนครู และบุคลากรใน

โรงเรียนอยูสม่ำเสมอ ไมมีบกพรองใดๆ เลย   

เชน เดก็ปวดหวั เด็กเปนลม เด็กเปนไข เด็กลื่น

หกลม และเด็กเกิดอุบัติเหตุ แขนขาหัก ตางก็จะ

พากันมาขอรับบริการจากครูฟาของเราตลอด   

ถารกัษาได ครูฟากจ็ะหายาตามท่ีมเียยีวยาเด็กไป 

แตถาอาการหนัก ครูฟาก็จะจัดหารถนำเด็กสง

โรงพยาบาลแลวแจงผูปกครองทราบทุกครั้ง  

ในหนาที่ความมีน้ำใจของครูฟานี่เองที่

ขาพเจาประทบัใจครฟูามากคอื เหตกุารณเกดิขึน้

ในขณะมีกจิกรรมการรับปรญิญาปฐมวยั (บัณฑตินอย

ของอนบุาล ๒) ปการศกึษา ๒๕๕๐ การดำเนินงาน

ผานไปดวยความเรียบรอย กระทัง่ถงึวนิาทสีดุทาย

เปนการบันทึกภาพเปนท่ีระลึกของอนุบาล ๒ 

และมีอนุบาล ๑ มาเขารวมแสดงความยินดีกับพี่

อนุบาล ๒ ตอนนี้เองไดเกิดเหตุการณไมคาดฝน 

คือ ทานผูอำนวยการโรงเรียนบอกใหขาพเจาลง

ไปเอานักเรียนอนุบาล ๑ มาเขาแถวถายรูปเปนท่ี

ระลึก ขณะท่ีขาพเจาจะกาวลงเวทีตอนกาวเทา

เหยียบที่เหยียบดวยเทาขวา เกิดอุบัติเหตุลื่นไถล

ขาพเจาทรุดตัวลงดวยเขาซาย มือขวาเอื้อมไป

จับโพเดียมจนเกือบจะลมทับศีรษะอยู แลว   

ดวยคุณงามความดีและบุญบารมีที่ชวยขาพเจา 

อุบัติ เหตุครั้ งนี้ เ พียงสะบาเขาซายยุบ (ตาม

เหตุการณนาจะเปนศีรษะน็อกพื้น) ไมเชนน้ัน

ขาพเจาอาจจะเปนอันตรายมากกวานี้แนนอน 

ขณะเหตุการณชุลมุนทุกคนตางก็รุมลอม

รอบตัวขาพเจา บางคนก็บอกใหอุมลุก บางคนก็

บอกใหจบัขาเหยียด แตชวงวนิาทสีำคญันีข้าพเจา

ซึง่หลบัตาอยูไดยนิแตเสยีงของครฟูาหามเสียงดงัมาก 

บอกทกุคนวา อยาเพิง่ทำอะไร รอเดีย๋ว แลวครฟูา

เธอก็วิ่งไปหาแผนไมเพื่อเอามาดามบริเวณที่  

เกิดอุบัติเหตุใหขาพเจาตามวิธีการที่ครูฟาไดผาน

การอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหกับผู เกิด

อุบัติเหตุอยางถูกวิธี เธอจึงหามเคล่ือนยายหรือ

ขยับตัวขาพเจาเด็ดขาด แลวเธอก็ไดทำการ  

ดามไมไวที่ขอเขาสะบาที่ยุบของขาพเจากอน  

นำขาพเจ าส งไปยั ง โรงพยาบาล พอไปถึง  

โรงพยาบาลคุณหมอและพยาบาลตางก็ชมวิธี  

การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ความใสใจ ความต้ังใจ ความเอื้อเฟอที่

ขาพเจาไดรับจากครูฟาในครั้งนี้ ทำใหขาพเจา

ยากที่จะลืมเลือนเหตุการณและความประทับใจ

อยางสุดซึ้งของคำวา “เพื่อนครูคนดี” ครูฟามี

คุณความดีอีกมากมาย ที่ขาพเจาเลามาเปนเพียง

เสี้ยวหน่ึงในการทำความดีของครูฟาเทาน้ัน ยังมี

เรื่องที่ครูฟาทำไวอีกมากมายในโรงเรียนแดนไกล

แหงน้ี ดวยเหตุนานัปการครูฟาไดรับคัดเลือกเปน

ครูดีเดน ครูดีที่หนูรัก และครูแกนนำระดับ

ปฐมวัย  
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เชียงราย เขต ๔

เรื่อง
รุงธรรม บุญสุระ

โรงเรียน
บานทุงโหง

ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ในชวงเวลาที่ผันผาน สิ่งที่เขามาในชีวิต

ของเรามคีวามหลากหลายเหลือเกนิ บางสิง่เขามา

เพื่อเสริมสรางใหชีวิตและจิตใจเจริญงอกงาม 

บางส่ิงเขามาเพ่ือบ่ันทอนและท่ิมตำชีวิตให  

เจ็บปวดรวดราว ซึ่งในความเปนจริงเราไม

สามารถเลือกสิ่งที่หอมหวานไดเพียงสถานเดียว 

อีกนัยหนึ่งเราไมอาจหลีกหนีสิ่งท่ีไมพึงปรารถนา

ไดเชนกัน จำเปนตองมีชีวิตที่มีความทุกขและ

ความสุขคละเคลากันไป 

จัดสรรชีวิตใหลงตัว 
ครั้นความทุกขเขามา ยอมทำใหชีวิต  

เศราหมอง จิตใจวาวุน รูสึกไมสบายใจ กินไมได

นอนไมหลับ และรอนรน นานาอาการท่ีจะ  

แสดงออกมาทางรางกายและจิตใจของเรา   

ทำใหรูสึกเปนทุกข สิ้นหวัง ชีวิตสับสน ไมรูวาจะ

เริ่มตนตรงจุดใดกอน เกิดภาวะขุนมัวในอารมณ   

ไมสามารถแลเห็นเงาสภาพของตัวเองที่แทจริงได 

แตทวา...พอเราสามารถควบคุมจิตใจใหหยุดนิ่ง

ไดเมื่อใด เรายอมมองเห็นเงาสภาพตัวเองและ
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หนทางแกไขความทุกขดังกลาวได โดยใช  

สติปญญาชวยในการวิเคราะหหาสาเหตุความ

ทุกขที่เกิดขึ้น 

แททีจ่รงิแลวในมติขิองมุมกลบั ความทุกข

ที่ เกิดขึ้นยอมมีประโยชนและคุณคาแกเราได  

เชนกัน เนื่องเพราะทำใหชีวิตมีโอกาสไดลิ้มลอง

รสชาติที่ไมพึงปรารถนา เสมือนหนึ่งไดรับการ

เสริมสรางภูมิคุมกันความทุกขใหแกชีวิต จึงจะ

ทำใหชีวิตมีความแข็งแกรง กรานกลา ดั่งเชน

ตนไมที่ผ านฤดูแลงมาหลายครั้ งหลายครา   

ยอมมีความทรหดอดทน ในขณะเดียวกันกับชีวิต

ที่เปยมพรอมดวยความสุข เปนชีวิตท่ีรื่นรมยและ

มีความสุข แตครั้นประสบมรสุมชีวิตแลวจึงรูวา

ชีวิตจิตใจของตนเองที่แทมีแตความออนแอ 

เปราะบาง ไมสามารถดูแลหรือจัดการตัวเองได 

ตองรอคอยผูอื่นมาชวยเหลือแนะนำแนวทางให

จึงจะสามารถกาวผานมรสุมดังกลาวไปได นี่คือ

ผลเสียของความสุขที่ทุกคนปรารถนากัน 

ดวยเหตุดังกลาว การจัดสรรความทุกข

ความสุขใหลงตัวจึงเปนเครื่องมือสำคัญที่จะใชใน

การดำเนินชีวิตให เปนปกติได โดยรูจักการ

จัดสรรความทุกขความสุขในอัตราที่พอดีกัน 

ไมมีอะไรมากหรือนอยกวากัน น่ันหมายความถึง 

เราสามารถมองเห็นความทุกข ในความสุข   
และมองเห็นความสุขในความทุกขได การจัดสรร
ชีวิตในลักษณาการดังกลาว ยอมเปนการมอง

เห็นสารัตถะที่ถูกตองและเปนแกนแทของชีวิต 

โดยเปนการเตมิแตงมมุมองชวีติทีล่งตัว ซึง่ไมยาก

ไมงายเกินไปนักสำหรับทุกคน หากมีวิสัยทัศน

การดำเนินชีวิตที่ดีงาม 

เรามักพบเห็นสวนท่ีมีการจัดสรรท่ีลงตัว 

ประกอบดวยพันธุไมตางๆ ซึ่งหลากสีหลาย

พรรณรวมเขาดวยกันอยางมีศิลป ทำใหพื้นที ่ 

ดั งกล า วมี ความหลากหลายและ มีคุณค า  

โดยปริยาย เหมาะสำหรับการพักผอน เดินชม   

แมกระท่ังการลมตัวลงนอนเลน แตหากขาด  

การจัดสรรท่ีลงตัวเสียแลว กลาวคือ พันธุไม  

ดังกลาวไปอยูตามตำแหนงตางๆ ไรทิศไรทาง 

ไมไดรวมเขาดวยกันอยางเหมาะเจาะ ก็ไมอาจมี

ภาพสวยงามและนาดูชมปรากฏขึ้นมาได ดังนั้น 

การจัดสรรที่ลงตัวเปนการสรางสรรคสิ่งดีๆ เขาสู

ตาลงสูใจสำหรับผูพบเห็นหรือผูเปนเจาของเสมอ 

ชีวิตเปนศูนยรวมของสรรพส่ิงที่แวะเวียน

เขามาโดยชองทวารตางๆ เปนประตูรับเขามา   

มีอารมณเปนผูปรุงแตง หากจัดสรรอารมณความ

รูสึกดีแลวยอมมองเห็นคุณคาและโทษภัยของสิ่ง

ที่แวะเวียนเขามา นักจัดสวนมืออาชีพยอมรู  

คุณคาและลักษณะพิเศษของพันธุไมแตละชนิด  

ที่ จะนำมาจัดสวน เพื่ อ ใหดูดี และมีศิลปะ   

นักจัดสรรชีวิตที่ดียอมรูวา อะไรใหคุณคา อะไร

ใหโทษ จึงจัดสรรชีวิตไดลงตัวเพื่อใหชีวิตงดงาม  

อยางยั่งยืน ดังนั้น เรามาเปนนักจัดสรรชีวิตที่ดี

กันเถอะ เพื่อชีวิตที่สงบสุขของเราตอไป 

 

การจัดสรรความทุกขความสุขใหลงตัวจึงเปน
เครื่องมือสำคัญที่จะใช ในการดำเนินชีวิตใหเปน
ปกติได 
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 ชีวิตคือการตอสูกับอุปสรรค ปญหา

ตางๆ ที่รออยูตรงหนาเรา เราตองกลาท่ีจะเผชิญ

กับมัน ฝาฟนมันไป ไมวาปญหานั้นจะเปนเร่ือง

งายหรือเรื่องยากสักเพียงใดเราก็ตองสูดวยความ

พยายามใหถงึทีส่ดุเทาทีจ่ะสามารถทำได แลวไมวา

ผลจะออกมาเปนเชนไรเราก็ทำใจยอมรับและ  

ไมเสียใจกับผลที่ออกมานั้น เหมือนกับคำวาทำ

แลวไมได ดีกวาไมไดทำ อยางไรก็ตาม ถาหาก

เราทำแลวไมไดหรือไมสำเร็จเราก็จะไมเสียใจกับ

สิง่ทีเ่ราทำนัน้เลย ตรงกันขามกบับางสิง่บางอยาง 

ทั้ งๆ ที่ เ ราสามารถทำไดแต เรากลับไมทำ  

นี่แหละมันจะทำใหเราเสียใจไปตลอดชีวิต ไมวา

อยางไรก็ตามสิ่งที่มันผานไปแลวใหแลวไปเถอะ

ถึงคิดอยากจะยอนเวลากลับไปทำสักแคไหนก็ไม

อาจทำไดเหมือนสายน้ำที่ไหลผานแลวไมมีวัน

ไหลกลับคืน 

ขาพเจากำลังพูดถึงชีวิตของขาพเจา

ขาพเจาเกิดในตระกูลชนเผามงที่อพยพมาจาก

ชีวิต... 
ไมไดมีไวใหยอมแพ... 

จีนมาตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศไทยทางภาคเหนือ

ตอนบนอยูใกลๆ ภูลังกาในชนบทท่ีหางไกล  

จากความเจริญ ที่ เพิ่งจะมีการพัฒนาข้ึนมา  

ใหมีความเปนอยูเหมือนในปจจุบันท่ีเห็นน้ี  

เทาที่สามารถจำความได ตอนเปนเด็ก

ขาพเจารูจักชวยพอแมทำงานไดตั้งแตขาพเจา

มี อ ายุ ๗ ขวบ ข าพ เ จ า ช ว ยทำง านบ าน   

ทำกับขาว ต่ืนมาทำงานในตอนเชา ครอบครัว

ของขาพเจาไมไดมีฐานะดีเหมือนๆ ใคร มีฐานะ

ยากจน บานทำดวยหญาและไมไผ ในบางวัน

ขาพเจาก็ไปชวยพอแมทำงาน ตั้งแตเล็กจนโต

ขาพเจาไมเคยทำใหพอแมเสียใจเลย ขาพเจา

ทำงานอยางนี้มาตลอดตั้งแตเล็กจนโต จนถึง  

ทุ ก วั นนี้ ข าพ เจ ามี อ า ยุ ๑๗ ป เ รี ยนอ ยู ช้ั น   

ม.๓ โรงเ รียนราชานุเคราะหที่ อ ยู ใกลบาน   

ขาพเจาจึงสามารถชวยพอแมไดบาง ทุกๆ วัน   

หลังเลิกเรียนขาพเจาตองรีบกลับบานเพื่อจะ  

ไปทำงานบาน พอกลับถึงบานก็ทำงานบาน   

เรื่อง
ปอ แซเชง

โรงเรียน
ราชานุเคราะห 

อ.ปง จ.พะเยา

พะเยา เขต ๒
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หุงขาวท่ีไมใชหมอหุงขาวไฟฟา บานของขาพเจา

ไมมี เ งินไปซื้อของอยางนั้น เราหุงขาวและ  

ทำงานตางๆ ทุกอยางดวยมือของเราเอง   

คือ กอนจะหุงขาวตองกอไฟกอนแลวรอใหไฟ

แรงๆ คอยเอาขาวใส ถาไมรอใหไฟแรงกอน 

ขาวจะไมสุก ดังน้ันนอกจากจะชาแลวยังจะ  

เสียเวลาอีก ทั้งยังทำงานสารพัดหลายอยาง เชน

ทำกับขาว ลางจาน เล้ียงไก เลี้ยงหมู เปนตน 

แลวตองทำหนาที่ดูแลนองเนื่องจากขาพเจาเปน  

พีค่นโต หลังทำงานทุกอยางเสรจ็ขาพเจาจะขบัรถ

ไปรับพอกับแมที่ไปทำไร เนื่องจากพอและแม  

ขบัรถไมเปน ขาพเจาจงึตองสงพอแมไปทำไรกอน

แลวจึงไปโรงเรียน ในบางครั้งก็ไปเรียนชากวา

เพื่อน ชากวาปกติ ขาพเจาไมคอยมีเวลาไปเลน

สนุกเหมือนคนอ่ืนท่ัวไป จึงทำใหขาพเจาไมมี

ความสนใจที่จะเลนกีฬาแมสักนิดเลย  

อะไรก็ตามถาเราไมทำก็ไมรูวามีปญหา 
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ในเวลาวางขาพเจาจะฟงเพลงแลวก็อาน

หนงัสอื ขาพเจาสนใจเกีย่วกับชวีติจรงิของผูคนและ

ประสบการณของผูอื่นโดยเฉพาะผูอาวุโสและ

เพื่อนที่รูจัก ขาพเจาชอบฟงเวลาเขาเลาเกี่ยวกับ

เรื่องน้ันเร่ืองนี้โดยเฉพาะประสบการณและชีวิต

จริงของเขาวาเกิดเรื่องอะไรขึ้นในชีวิตของเขาท่ี

ผานมาแลว หลังจากไดฟงแลวทำใหเกิดมุมมอง

ใหมๆ ความคิดความรูตางๆ จากน้ันก็นำไปใช

ในชีวิตของขาพเจาเอง ไมวาจะเปนคำสอน   

การเปนแบบอยางการกระทำของบุคคลนัน้และการ

ตอสูของชีวิตเขา  

ขาพเจาจะขอกลาวถึงประสบการณและ

ชีวิตจริงของคนคนหน่ึงซึ่งคนคนนั้นก็คือปูของ

ขาพเจา ปูของขาพเจาแมตายต้ังแตยังเด็ก พอก็

แตงงานใหม อยูไดไมนานพอก็ตาย พอพอตาย

ไมนาน แมเล้ียงก็ไปแตงงานใหม ในตอนนั้นปูโต

เปนหนุมแลวสามารถอยูคนเดยีวได จงึอยูคนเดยีว

ทำไรคนเดียวมีญาติคอยใหคำแนะนำและคอย

ชวยอีกแรงจนปูสามารถเลี้ยงตนเองแลวสราง

ฐานะใหเหมือนคนอื่นไดแลวคอยแตงงาน 

อีกเรื่องหนึ่งเมื่อไมนานมานี้ขาพเจาได

อานหนังสือเลมหนึ่งที่เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร

ของโลกทำใหขาพเจามีความภาคภูมิใจใน  

นักวิทยาศาสตรคนหน่ึงคือ เซอรไอแซคนิวตัน   

ทีเ่ปนนกัวทิยาศาสตรที่มีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก

ในอดตีนัน้ตองตอสูกบัอปุสรรคมากมาย ในประวัติ

ของเขาบอกวาชีวิตเขานั้นมีฐานะยากจนแถมเขา

ยังไมมีโอกาสเห็นหนาพอเลย เขาอยูกับแม  

พอเขาอายุได ๑๐ กวาป แมเขาก็แตงงานใหม

เขาอาศัยอยูกับญาติแลวเขาก็ เรียนหนังสือ   

การเ รียนหนัง สือของเขาเผชิญกับอุปสรรค

มากมายแตเขาก็สามารถตอสูจนชนะ จนเปน  

นักวิทยาศาสตรที่มีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลกอยาง

ทุกวันนี้ ถาลองคิดดูแลวจะเห็นวาเขามีความ

พยายาม ขยันอดทน ไมยอทอตอความยาก

ลำบาก จนประสบความสำเร็จในชีวิตที่เขาใฝฝน 

ดวยเหตุนี้จึงพูดไดวาชีวิตคือการตอสูกับอุปสรรค

ตางๆ ที่อยูตรงหนาเราดังตัวอยางที่กลาวมานี้ 

จึงทำใหขาพเจามีแรงบันดาลใจท่ีจะตอสูกับชีวิต 

กบัอปุสรรคตางๆ ทีอ่ยูตรงหนาโดยเฉพาะความจน 

ขาพเจาคิดวาสักวันหนึ่ง ขาพเจาจะทำใหความ

เปนอยูของครอบครัวเหมือนคนอื่นเขาบาง ทำให

ขาพเจาเกิดความคิดแปลกๆ ใหมๆ ขึ้นมาวา  

ถ า ตัวข าพเจ าจะทำงานสักอย างใหสำเร็จ 

ขาพเจาคงตองทุมเทเวลาทั้งหมดของขาพเจาไป

ในงานที่ขาพเจาจะทำใหประสบความสำเร็จ  

ในงานน้ันๆ  

ปจจุบันขาพเจาไดรับเลือกเปนประธาน

นั ก เ รี ย น ใน โ ร ง เ รี ย น ยิ่ ง ท ำ ให ข าพ เ จ า ม ี 

ความมั่นใจวาเราทำได ถาเราตั้งใจท่ีจะทำส่ิงใด

สิ่งหนึ่งดวยความพยายามแลวก็ตองประสบความ

สำเร็จอยางแนนอน มันไมยากเกินความสามารถ

ของเรา เราทำได แลวอีกอยางทำใหขาพเจาได

เรียนรูอะไรใหมๆ เชน รูวาการทำงานตองเจอ

ปญหา ปญหาคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ท่ีพูดแบบน้ี
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อาจทำใหหลายๆ คนแปลกใจวาทำไมการ

ทำงานจึงตองเจอปญหา นี่ก็เพราะวาอะไรก็ตาม

ถาเราไมทำก็ไมรูวามีปญหา เม่ือตอนขาพเจายัง

ไมไดเปนประธานนักเรียนก็ไมรูหรอกวาการเปน

ผูนำจะตองเผชิญกับอะไรบาง แถมยังเคยคิด

วาการเปนผูนำสบายจะตาย ถาขาพเจามีโอกาส

ไดเปนคงทำไดดกีวาใครๆ แตแลวเมื่อขาพเจาได

เปนประธานนักเรียนจริงๆ แลวก็จึงรูวาทุกอยาง

ไมเปนเหมือนที่คิดเลย ตองเผชิญกับอุปสรรค

ปญหามากมาย เชน นักเรียนที่ไมปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบของโรงเรียน หนีเรียน แตงกายไมถูก

ระเบียบ แลวอ่ืนๆ อีกหลายอยาง จึงรูวาไมเปน

เหมือน ท่ีคิดไว ตอง เผชิญกับปญหาตางๆ

มากมาย ไมไดมีความสบายเหมือนที่คิดเลย 

ตองมีความเสยีสละ ความอดทน ความรับผดิชอบสูง 

แลวเมื่อมีปญหาก็พยายามแกปญหาดวยตัวเอง 

ถาแกไมไดจึงปรึกษาครู จนในบางคร้ังขาพเจาก็

เหนื่อยลา ทอแทเหลือเกินแตก็ตองทนสูเพื่อ

ความสำเร็จของทุกคนในโรงเรียน 

เราทุกคนตางคนตางมีความฝนของตัวเอง

ดังนั้นขาพเจาจึงอยากบอกวาอยาเอาจุดดอยของ

ตัวเองมาเปนอุปสรรค มันไมไดชวยอะไร ไมมี

ประโยชนเลย ขอใหสูก็พอ ก็จริงอยูถาดอยแลว

ทุกอยางมันอาจไมเปนเหมือนท่ีคิค แลวอาจ  

ยุงยากกวาคนอื่น แตถาเรามีความพยายาม  

มุงมั่นที่จะทำสักวันหน่ึงก็ตองประสบผลสำเร็จใน

ความฝนอยางแนนอน ขาพเจาจึงอยากใหทุกคน  

สูกับชีวิตของตัวเองใหถึงที่สุดเทาที่สามารถทำได

ขาพเจาจะขอเปนกำลังใจให เพื่ อนที่สู ชี วิต  

ทุกคนครับ 

จำไววาถาเราไมมีความกลาที่จะเผชิญกับ

ปญหาเรื่องราวตางๆ แลว ปญหาเรื่องราวตางๆ

นั้นอาจขยายเปนวงกวางเรื่อยๆ แลวเราก็จะ

กำจัดไดยากขึ้นกวาเดิมแลวอีกอยางทำใหเรา

ไมมีการพัฒนาตนเอง อยูที่เดิมเหมือนกบใน

กะลา เพราะฉะนัน้จึงอยากใหทกุคนจำคำวา “ไมกลา
ไมเดินหนา” นี้ไว และท่ีเราไมกลาไปเผชิญกับ

มันก็ทองคำน้ีหลายๆ ครั้งแลวเราจะเกิดความ

มั่นใจในตัวเองข้ึนมาแลวเราก็จะพรอมท่ีจะสูเพื่อ

เดินหนาตอไปจนหลายๆ คนประสบความสำเร็จ

ในชีวิตได  ก็เพราะความกลาที่จะไปเผชิญ  

นี้เอง... 
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ชีวิตคือการตอสู 
เรื่อง
สุชาดา แซมา

โรงเรียน
ราชานุเคราะห 

อ.ปง จ.พะเยา

พะเยา เขต ๒

ในชวีติของทุกๆ คนยอมมคีวามแตกตางกนั 

ไมเหมือนกัน ฐานะยากจนและรวยแตในชีวิต

ของทุกๆ คนยอมมีอุปสรรคและปญหามากมาย 

บางเรื่องก็อาจแกได บางเรื่องก็ทำใหปวดหัวไมรู

จะแกปญหาน้ันอยางไร แตปญหาทุกอยางยอมมี

ทางออกเสมอ และชีวิตของเราทุกๆ คนเลือก

เกิดไมได แตเราทุกๆ คนเลือกที่จะทำความดีได

เพราะทุกๆ คนมีศักด์ิศรีและสิทธิเทาเทียมกัน 
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และซึ่งชีวิตนี้ก็คือการตอสู ตอสูกับปญหาและ

อุปสรรค ขาพเจาคิดวาการมีชีวิตเกิดมาเปน

มนุษยเปนสิ่งที่โชคดีที่สุด เมื่อเกิดเปนมนุษยแลว   

อยามัวแตอยูกับความผิดหวังความทอถอย   

ลุกขึ้นสู ทำชีวิตใหมีประโยชน ใหมีคุณคา  

ขาพเจาจะกลาวถึงชีวิตของขาพเจา   

ซึ่งชีวิตของขาพเจามีปญหาและอุปสรรคมากมาย 

ขาพเจาเปนเด็กชนเผามง ซึ่งในตอนท่ีขาพเจา

มีอายุ ๓ ป พอของขาพเจาติดคุก สวนแมของ

ขาพเจาไปทำงานตางประเทศและแมของ

ขาพเจาก็สงขาพเจากับพี่สาวไปอยูกับตาและยาย 

เมื่อขาพเจาไปไรกับตาและยายก็เดินเทาไป

เพราะไมมีรถแตการไปไรครั้งนี้ยายบอกกับ

ขาพเจาวาตองเดินเขา ๘ ลูกจึงจะถึงไร ตากับ

ยายของขาพเจามีอาชีพขายของ มีอยูวันหน่ึง  

ตาไปซ้ือของ ตาถูกคนรายทำรายจนสลบ  

ซึง่ตอนนัน้ขาพเจายงัเลก็ ขาพเจาไมรูเรือ่งอะไรเลย 

แตยายก็เลาใหขาพเจาฟง เมื่ออาการของตาหาย   

ตากับยายก็พาขาพเจากับพี่สาวยายไปอยูที่

เชียงราย ตอนนั้นตากับยายยังหาบานอยูไมได  

จึงตองไปอาศัยอยูบานญาติชั่วคราว บานท่ี  

ขออาศัยอยูนั้ น เปน เ พียงบานพัก เ ล้ียงแพะ   

ซึ่งไมมีคนอยู ตากับยายและขาพเจากับพี่สาว  

จึงอาศัยอยูไปกอน ในชวงนั้นขาพเจาลำบากมาก 

เพราะบานพักเลี้ยงแพะนั้นแคบมากและเล็กดวย 

แตก็ไมมีทางเลือกที่ดีไปกวานี้ บานท่ีไปอาศัยอยู

ถึงแมจะเล็กและคับแคบ ขาพเจาก็พยายาม  

ปรับตัวอดทนอยู แตเมื่อขาพเจาอยูๆ ไปก็ทำให

ขาพเจามีความสุขเพราะตอนแรกๆ ขาพเจากเ็ลน

กบัพีด่วยกนัสองคน แตอยูไปไมนานขาพเจาก็มี

เพือ่นหลายคน ทำใหขาพเจามคีวามสุขมากกวาเดมิ 

และอากาศก็บริสุทธิ์ สบาย บางทีที่ขาพเจา  

เห็นคนอ่ืนๆ อยูกับครอบครัวทำใหขาพเจาคิดถึง

ครอบครัวของขาพเจาแตขาพเจาก็ตองยอมรับ 

ถึงแมไมมีพอแมอยูดวยในตอนน้ันแตก็ตอง  

สูตอไป และตากับยายก็ไดสงขาพเจากับพี่สาว

เขาเรียน ตอนนั้นขาพเจาเรียนอยูชั้น ป.๑ สวน  

พี่สาวเรียนอยูชั้น ป.๓ เราอยูที่เชียงรายไมนาน 

ขาพเจายงัเรยีนไมจบ ป.๑ ยายกับตากพ็าขาพเจา

กับพี่สาวยายไปท่ีเชียงใหมและไดปลูกบานของ

ตนเองอยู บางครั้งยายก็พาขาพเจากับพี่สาวไป

เกบ็ผกัหวานมากิน เราไปโรงเรยีนโดยรถโดยสาร 

เพราะโรงเรียนอยูไกลมาก แตบางครั้งก็เดินเทา

ไปโรงเรียน ทางเดินเปนดิน เสนทางนี้ เปน  

เสนทางที่นักทองเที่ยวใชเดินและผานหมูบานที่

ข าพเจ าอยู ด วย ข าพเจ า เห็นนักทอง เที่ ยว

มากมาย ขาพเจาไดเรียนจบ ป.๑ ท่ีเชียงใหม

และไดยายไปที่เชียงรายที่เดิมอีกครั้งและก็ได

สรางบานเปนของตัวเองอยู ขาพเจาจึงเรียนตอ 

ป.๒ ที่เชียงราย ตอมาเมื่อพอของขาพเจาออก

จากคุก พอมารับขาพเจากับพี่สาวท่ีเชียงราย  

มาอยูที่พะเยากับปูกับยา ขาพเจากับพี่สาวตอง

ตื่นตี ๔ เพื่อที่จะมาทำกับขาว ลางจาน ทำงาน

ในบาน และไมนานพอก็ไปทำงานท่ีกรุงเทพฯ 

สวนขาพเจากับพี่สาวก็อยูกับปูและยา ขาพเจา

กับพี่สาวไดเขาเรียนขาพเจาอยูชั้น ป.๒ สวน  

พี่สาวเรียนอยูชั้น ป.๕ เมื่อขาพเจาอยูชั้น ป.๓ 

ขาพเจาก็ไดทุนมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย

เ น่ืองจากครอบครัวยากจน สวนพี่สาวของ

ขาพเจาเมื่ออยูชั้น ม.๓ ก็ไดทุนสิกขาเอเซีย   

และเมื่อพอกลับจากกรุงเทพฯ ไมนานแมก็กลับ

จากตางประเทศ  

ป จ จุ บั น ข า พ เ จ า เ รี ย น อ ยู ชั้ น ม . ๓   

ที่โรงเรียนราชานุเคราะห ในโรงเรียนแหงนี้เปน

โรงเรียนที่ดีหลายดานๆ ขาพเจารูสึกวาขาพเจา

โชคดีมากๆ ที่ขาพเจาไดเรียนท่ีโรงเรียนแหงนี้ 

สิ่ งที่ ทำใหข าพ เจ าประทับใจ คือ การนำ  

บานพักเลี้ยงแพะนั้นแคบมากและเล็กดวย แตก็
ไมมทีางเลอืกทีด่ีไปกวานี ้บานที่ไปอาศยัอยูถงึแม
จะเล็กและคับแคบ ขาพเจาก็พยายามปรับตัว
อดทนอยู  

๕๐



ห ลั กป รั ชญ า เ ศ รษ ฐ กิ จพอ เพี ย ง ม า ใ ช ใ น

กระบวนการเรยีนการสอน ทำใหขาพเจารูจกัคำวา 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน เงื่อนไข  

คุณธรรมและเงื่อนไขความรูในโรงเรียนแหงนี้

สอนใหขาพเจา เพื่อนๆ และนองๆ รูจักการปลูก

ผัก เล้ียงหมู การปลูกผักก็ทำใหเราไดผักที่เรา

ปลูกไวมาเปนอาหารกลางวันที่เปนผลผลิตของ

พวกเราเอง ที่สำคัญยังมีน้ำอเนกประสงค   

รวมถึงการทำปุยชีวภาพดวย นอกจากน้ีแลวมียัง

สิ่งที่ขาพเจาประทับใจในโรงเรียนแหงนี้ คือ 

คุณครูที่ใจดี มีเมตตา ขาพเจารูสึกวาคุณครู  

ทุกทานจะทุมเทกับการทำงาน รวมทั้งการสอน

ในชั่วโมงเรียนดวย 

ขาพเจายังจดจำไดดีตลอด คือ คุณครู

สอนใหขาพเจารูจักการแกปญหาและอุปสรรค

มากมายใหตอสูกับปญหา ไมทอถอย ไมหนี

ปญหา คุณครูเปนพึ่งในยามท่ีขาพเจาไมรูจะบอก

ความรูสึกน้ันอยางไรดี ขาพเจาขอขอบพระคุณ

คุณครูที่ไดใหโอกาสกับขาพเจาไดเขียนเรื่องราวที่

ไดเกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆ ของขาพเจาที่มีเรื่องราว

มากมายเหลอืเกนิ สำหรบัเดก็ดอยตวัเลก็ๆ คนนี ้

ขาพเจาไดเรียนรูถึงชีวิตของตนเองและ

ชีวิตของขาพเจามีปญหาและอุปสรรคมากมาย

ยายไปยายมาแตขาพเจาก็เขาใจกับชีวิตและ

ยอมรับชีวิต ถึงแมจะมีปญหาและอุปสรรคแต

ขาพเจาก็อดทนพยายามสูกับปญหาและอุปสรรค

นั้นมาไดจึงทำใหขาพเจามีวันน้ี 

ชี วิ ตของ ทุกๆ คนยอมมีปญหาและ

อุปสรรคมากมายและทุกปญหายอมมีทางออก

เสมอ ไมวาปญหาและอุปสรรคน้ันมีมากเพียงใด

ขอใหเราพรอมที่จะตอสูกับปญหาน้ัน และได

เขาใจกับชีวิตท่ีมีอยูและยอมรับกับปญหาท่ี  

เกิดขึ้นและเมื่อเราม่ันใจที่จะตอสูกับปญหานั้น

ขาพเจาเชื่อวาจะทำใหเรามีความสุข...กับสิ่งที่เรา

จะเผชิญ... 

๕๑



แพร เขต ๒

เรื่อง
นอรฮาลิซา พรหมอุบล 

โรงเรียน

บานนาตุม

(คุรุราษฎรวิทยานุสรณ)

ต.บอเหล็กลอง

อ.ลอง จ.แพร

แรงบันดาลใจจากพอหลวง... 
วิถีพุทธจิตอาสานำพาอานเขียนเรียนรู 
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ภาพ : สถาบันอาศรมศิลป
ใครๆ กอ็ยากไดสิง่ดีๆ  หรอือยากเห็นสิง่ดีๆ  

เกดิขึน้กบัตน เชน ทรพัยสนิเงนิทอง คำสรรเสรญิ 

เกียรติยศ เพราะคิดวาถาไดมาแลวจะทำใหชีวิต

มีความสุข แตในความเปนจริงไมมีใครสามารถ

บงัคบัใหเกดิส่ิงดีๆ  แกตนไดตลอดเวลา “ความด”ี 
เปนสิ่งที่ทุกคนทำได แตการกระทำตนเปนคนดี

นั้นเปนส่ิงที่ทำไดยาก หากขาดความตั้งใจ   

และไมมีจิตใจที่แนวแนมากพอ 

โครงงานวิถีพุทธจิตอาสานำพาอานเขียน

เรียนรู เริ่มตนจากการจุดประกายของเยาวชน

กลุมเล็กๆ ไดรับกำลังใจที่ดีจากผู ใหญใจดี

หลายๆ ทาน ซึ่งมีเปาหมายเพื่อสงเสริมการมี

สวนรวม ความผูกพันของครอบครัว โรงเรียน 

วัด และบานในบานนาตุม ตำบลบอเหล็กลอง 

อำเภอลอง จังหวัดแพร รักการอาน อานหนังสือ 

และทำกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน 

คืนความอบอุนใหแกลูกหลานในบานนาตุม  

จงึทำใหเรามีแรงขบัเคลือ่นทีด่เีสมอมา การทำความดี

จากจุดเล็กๆ สงผลที่เปนประโยชนมหาศาลให

กับสังคม การเร่ิมตนจากการทำในส่ิงที่ใกลตัว 

รักและประสงคที่จะทำโดยท่ีมีแบบอยางที่ดีงาม

ใหเราไดดำเนินรอยตามรวมถึงหลักธรรมอันเปน

สิ่งสำคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไมใหตกอยูในอบายมุข 

การมีสวนรวมกันทำส่ิงดีๆ ใหกับสังคมสวนรวม 

หลอมรวมกันเกิดจากแรงบันดาลใจจากพอหลวง 

“วิถีพุทธจิตอาสานำพาอานเขียนเรียนรู” 
โครงงานสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมที่ขาพเจา

ไดรับเปนตัวแทนกลุมไดดำเนินงานต้ังแตป 

๒๕๕๓ และจัดทำเปนโครงงานเมื่อมีการประกวด

๕๓



โครงงานคุณธรรมเนื่องในงานแขงขันศิลป

หัตถกรรมระดับเขต ซึ่งขาพเจาและเพื่อนๆ   

มีความภาคภูมิใจมาก โดยมีการนำหลักธรรม 

เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา และพระราชดำรสั

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนแบบอยาง

ในการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อมีการทำเปนโครงงาน

ทำใหมีการทำงานที่เปนระบบมากขึ้นและผลของ

การประกวด ไดรบัรางวลัระดบัเหรยีญทอง และจาก

การเขารวมกจิกรรมในชมุชน ขาพเจาและเพือ่นๆ 

ไดมโีอกาสเขารวมกจิกรรมพัฒนาแกนนำเครอืขาย

นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสืบสานภูมิหมาเกา 

ของสถานีอนามัยบานนาตุม โดยคุณหมอ สนิท 

เสนากลู และคณุครูศปิภา ปุญชพุศิาล ผูอำนวยการ

โรงเรียนบานนาตุม สรางโอกาสใหขาพเจาและ

เพื่อนๆ ไดไปนำเสนอ “ฟอนพื้นบานกับงาน
ซอ...เพ่ือสุขภาพ” ระดับประเทศ ที่โรงแรม  

แอมบาสเดอร พัทยา จังหวัดชลบุรี ทำใหทราบ

แนชัดวาการทำความดี มีผูใหญใจดีเล็งเห็น   

ใหโอกาส เด็กก็สามารถประสบผลสำเร็จไดดวย

สิ่งแวดลอมท่ีดี  

แม ว า ข าพ เจ าจะอาศั ยอยู กั บพี่ ส า ว   

และคุณยาย แมแยกทางกับพอและไปทำงาน  

ตางจังหวัด ตั้งแตขาพเจายังเรียนชั้นอนุบาล   

แตขาพเจาก็ไมวาเหว เพราะทางโรงเรียนมี

กิจกรรมใหนักเรียนไดทำอยางตอเ น่ืองเปน  

วิถี ชี วิ ตประจำวันและมีส วนร วม กับชุมชน   

ครอบครัวขาพเจาสามารถเลนดนตรีไทย ดนตรี

สากลได และไดรับรางวัลเหรียญเงินการแขงขัน  

ศิลปหัตถกรรมระดับเขต ป ๒๕๕๓ การแขงขัน

ศิลปสรางสรรค ก็เพราะการเขารวมกิจกรรม  

วิถีพุทธจิตอาสานำพาอานเขียนเรียนรู สงผลให

เปนที่ รู จักในสังคมมากยิ่ งขึ้น และที่ สำคัญ  

ยิ่งทำใหพวกเรามีโอกาสทำความดีไดมากข้ึน   

มีโอกาสในการปรับปรุงตนเองใหมีภาวะความ

เปนผูนำ มีคุณธรรม เพื่อเติบโตเปนผูใหญที่

จรรโลงใหสังคมไทยนาอยู การทำความดีอยาง

ตอเนื่องทำใหทั้งครูและนักเรียนไดรับรางวัล   

เปนที่ยอมรับของสังคมตลอดจนสามารถเปน

บุคคลแบบอยางท่ีดีใหกับผูอื่นได นับเปนเกียรติ

และภาคภูมิใจของขาพเจาที่ทำใหมี โอกาส

ทำความดี เพื่อพัฒนาตนเอง ฝกฝนตนเอง   

ไดเปดโลกทัศน ไดรูจักการแกไขปญหา ไดมี

โอกาสทำความดีตามแนวทางของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว 

เพราะฉะน้ัน ส่ิงที่เด็กอยางขาพเจาไดทำ

และสามารถทำไดกค็อื เปนคนดขีองประเทศชาติ

และหวังวาคนทั้งชาติก็จะเปนคนดีของประเทศ

และขาพเจาคดิวาคนไทยทกุคนจะทำตามคำสอน

ของในหลวงท่ีทานบอกใหประชาชนชาวไทยทุกคน  

ใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง วิถีพุทธจิตอาสา

นำพาอานเขียนเรียนรู จึงเปนผูรู ขยันอานเขียน

เรียนรู ผูตื่น พรอมรับเรียนรูปญหา ผูเบิกบาน 

จิตใจท่ีแจมใสเบิกบานไมเศราหมอง และนี่คือ

ความรูสึกแรงบันดาลใจจากพอหลวงคะ 

การทำความดี มีผู ใหญ ใจดีเล็งเห็น ใหโอกาส 
เดก็กส็ามารถประสบผลสำเรจ็ไดดวยสิง่แวดลอม
ที่ดี 
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เรื่อง
ศิริพัฒน ชมภูรัตน

โรงเรียน
บานแปะ

ต.บานแปะ อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม

ภาพ : creativecommons.org

เชียงใหม เขต ๖

สังคมโลกในปจจุบันกำลังอยู ในภาวะ

ปญหาวิกฤตตางๆ มากมาย โดยเฉพาะปญหา

ความสงบสุขของสังคมโลก สังคมโลกหมุนไป

ตามกระแสโลกาภิวัตนที่ เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วมาก ตามความเจริญกาวหนาของ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงเกิดการแขงขัน แยงชิง

ความเปนใหญ ความร่ำรวย ซึ่งนำมาถึงการมี

รวมพลังสรางสรรคสังคมไทย 
ดวยสายใยสัมพันธ บาน วัด โรงเรียน 

อำนาจทีท่รงพลงัในการท่ีจะครอบครองทรพัยากร

ทุกสิ่งทุกอยางบนโลก กอใหเกิดความเดือดรอน 

วุนวาย ขาดความสงบสุข เกิดปญหาความไม

สมดุลของโลก กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เกิดข้ึนเปนระลอกๆ ตามมา อยางเชนเหตุการณ 

พายุถลม, สึนามิ, แผนดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด, 

น้ำทวมและส่ิงแวดลอมเปนพิษ กอให เกิด  
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โรคภัยไขเจ็บตามมา ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีลวนมาจาก

ฝมือของ “มนุษย” ท่ีคิดวาตนเอง เกง ฉลาด

ที่สุดที่แยงกันชวงชิงความเปนหนึ่ง เปนใหญใน

โลกใบนี้ มนุษยพัฒนาความเกงทางสมอง  

เพียงอยางเ ดียวนั้นไมพอ เพราะความเกง  

อยางเดียวนำพาความเห็นแกตัว โลภ โกรธ หลง 

ทำราย ทำลายลางสังคมโลก และสุดทาย  

สิ่งเหลานั้นจะยอนกลับมาทำราย ทำลายตัว

มนุษยเองที่หลงตนวาฉลาดแตขาด “คุณธรรม” 
ดังนั้นหากตองการหยุดยั้งความเลวราย ภัยพิบัติ 

ความไมสมดุลของสังคม จึงตองหันกลับมาสราง

ความสมดุลในตัวมนุษย คือ หันมามองดูที่จิตใจ

ที่หัวใจของตัวเองแตละคนมาปดฝุนเอากิเลส

ความชั่วออกจากจิตใจ ลางใจใหสะอาดและหยิบ

คุณธรรมความดีงามใสลงไปในหัวใจของมนุษย

ทุกๆ คน โดยเริ่มที่ครอบครัว บาน สูโรงเรียน   

สูสังคมเล็กๆ สูสังคมไทย และสังคมโลกตอไป 

แลวสังคมโลกจะสงบรมเย็น งดงาม เปนสุข   

เราจะเห็นไดวาความสุขสรางได โดยเริ่มจาก 

“ตัวเราเอง” ดวยเหตุนี้การพัฒนาใดก็ไมสำคัญ

มากไปกวา “การพัฒนาคน” และที่สำคัญที่สุด 

คือการพัฒนา “จิตวิญญาณ” หรือ “จิตใจ”   
นี่แหละ! ใจน้ันสำคัญไฉน พระพุทธองคตรัสไววา 

“ใจเปนประธานของสิง่ทัง้ปวง ทกุอยางเกดิมาแตใจ” 
ดังน้ันหากใจดีก็จะคิดดี พูดดี และทำดี ก็จะพบ

สิง่ทีด่ีๆ  ตามมามากมาย หากมใีจดีๆ  หลายดวง

มาผนึกกำลังรวมกัน รวมพลังสรางสรรคสิ่งดีๆ 

ใหเกิดขึ้นในสังคม สังคมโลกก็จะนาอยู มาเถิด! 

มาชวยกันรวมพลังสรางสรรคคุณธรรม จริยธรรม 

ใหเกิดข้ึนในโรงเรียน ชุมชน สังคม ใหโลกยิ้มได 

ทุกคนมีความสุขถวนหนากันเถิด 

โ รง เ รี ยนในฐานะ เปนองค กรสำคัญ   

เปนหนวยปฏบิตักิารท่ีจะ “สรางคน” เปนเบาหลอม
ชี วิตนัก เรี ยน ให ได รูปร างสมส วน สมดุล   

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเปาหมาย

ของหลักสูตรกำหนดไวนั้น คือ ผูเรียนท่ีเปน

ผลผลิตจากโรงเรียนตองเปนคนดี คนเกง และมี

ความสุข สามารถอยูรวมกับสังคมโลกไดอยาง  

รูเทาทนัและมคีวามสขุไดนัน้ สิง่หนึง่ทีส่ำคญัมาก 

คือ โรงเรียนตองพัฒนาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายให

ไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ควรตองสนใจเนน

เรื่องการพัฒนา “ทักษะการคิด” ใหแกผูเรียนไป
ในทุกๆ เรื่อง ใหใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู

ของผูเรียนจนเปนนิสัย 

ดวยเหตุนี้โรงเรียนบานแปะ ซึ่งเห็นความ

สำคัญในเรื่องดังกลาว จึงใหความสำคัญในการ

พัฒนาทักษะการคิด ในการบูรณาการจัดการ

เรียนรู หรือจัดประสบการณการเรียนรู ที่มี

คุณคาเนนคุณงามความดีอยางเปนองครวม   

ใหแกผูเรียนเพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู

ความสามารถทางสติปญญา (เกง) คุณธรรม 

การออกแบบการเรียนรูเปรียบเสมือนพิมพเขียว
ในการสรางบาน หรือแบบเส้ือท่ีชางตัดเสื้อตอง
ออกแบบใหเหมาะสมกับผูอยูอาศัยหรือผูสวมใส
เสื้อผาน้ัน 
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จริยธรรม (ดี) คานิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตร รวมทั้งการเปนพลเมืองท่ี

ดีของประเทศชาติตอไป และการซ่ึงจะไดมาซึ่ง

เปาหมายดังกลาวนั้นตองมีการ “ออกแบบการ
เรียนรู” ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหนาท่ีนี้เปนของครู

และบุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของตอง

ชวยกัน เพราะการออกแบบการเรียนรูเปรียบ

เสมือนพิมพเขียวในการสรางบาน หรือแบบเสื้อที่

ชางตัดเสื้อตองออกแบบใหเหมาะสมกับผูอยู

อาศัยหรือผูสวมใสเสื้อผานั้น การออกแบบการ

เรียนรูจึงมีหลักการท่ีสำคัญรวมกัน แตมีความ

สวยสดงดงามท่ี เกิด ข้ึนแตกตางกันไปตาม

บทบาท ลีลา ประสบการณของผูสอน จึงตอง

จัดการอยางเปนแบบแผนใหผูเรียนไดมีโอกาส

พัฒนาอยางสมดุล อันนำไปสูการเรียนรูที่มี

ประสทิธภิาพสูงสดุและสงผลตอการพฒันาทกุๆ ดาน 

ใหผูเรยีน “คดิเปน คดิด”ี รวมสรางสรรคสงัคมไทย
และสังคมโลกอยางเปนสุข 

โ ร ง เ รี ย น บ า น แ ป ะ จึ ง ข อ น ำ เ ส น อ  

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ใหเปน

เด็กดี คิดดี พูดดี ทำดี เพื่อ สังคมไทยที่ดี   

โดยผานกระบวนการคิดและการออกแบบการ

เรียนรู เนนความดีอยางองครวม ตามโครงการ 

“รวมพลังสรางสรรคสังคมไทยดวยสายใยสัมพันธ 
บาน วัด โรงเรียน” 
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แมฮองสอน เขต ๒

เรื่อง
คณะครูโรงเรียน

บานหวยสิงห

โรงเรียน
บานหวยสิงห

ต.แมยวม อ.แมสะเรียง 

จ.แมฮองสอน

ดวยแรงศรัทธา 
ในหัวใจ 

ในสังคมยุคปจจุบันเยาวชนตองเผชิญกับ

ปญหาตางๆ มากมาย เราซึ่งเปนผูปกครองไม

สามารถแกไข ปรับปรุง เสนอแนะไดตลอดเวลา 

การสรางภูมิคุมกันใหกับพวกเขา ทำไดอยางไร? 

มีวิธีการเชนไร? พวกเขาจะสามารถทำได ฝกฝน

และคิดวิเคราะหไดหรือไม? โครงงานคุณธรรม

เปนสิ่ ง ท่ีท าทายให เยาวชนทุกคน ผูมีส วน

เกี่ยวของทุกฝายไดเขามารับประโยชนสุขรวมกัน 

โดยผานกระบวนการทำงานเปนกลุมใหญมีระยะ

เวลายาวนานพอสมควร เปลี่ยนปญหาที่เกิดขึ้น

เปนผลงานท่ีมีความโดดเดนและนาชื่นชม   

ภายใตแนวทางการแกปญหาโดยมีหลักธรรม  

เขามาเปนแนวทางในการยึดปฏิบัติ 

โรงเรียนบานหวยสิงห เปนสถานศึกษา

หนึ่งที่มีความตองการใหนักเรียนรูจักวิธีการแกไข

ปญหา คนหาคำตอบอยางมีระบบมีแบบแผน 

สามารถตอบคำถามและให เหตุผลไดอยาง

ชัดเจน โรงเรียนไดจัดใหนักเรียนไดทำโครงงาน

คุณธรรม ซึ่งโครงงานแตละโครงงานตองนำไปสู

การแก ไขปญหาดานความเ ส่ือมทรามทาง  

ศีลธรรมและสงเสริมการบมเพราะความดีมี  

คุณธรรมอย าง เปนรูปธรรมและเปนระบบ 

สามารถขยายความมีสวนรวมไปสูบุคคลตางๆ 

ในสถานศึกษาและชุมชนของตนหรือชุมชนอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ โครงงานคุณธรรมของนักเรียนในปนี้ 
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คือโครงงานสรางสรรคความดี ดวยวิถีชุมชน 

เปนการสรางความดีดวยความคิดสรางสรรคของ

ภูมิปญญาในชุมชน ซึ่งถายทอดจากรุนสูรุน 

สรางความภาคภูมิใจใหเกิดขึ้นกับลูกหลาน   

เปนมรดกตกทอดอันมีคายิ่ง กิจกรรมที่จัดทำข้ึน

ในโครงงานนี้ลวนแลวแตเปนกิจกรรมที่ไดรับ

ความรวมมือจากผูอาวุ โสในชุมชนท่ีเขามา

ถายทอดความรูใหกับนักเรียนดวยความมุงมั่น 

แนวแน นกัเรยีนมคีวามพรอมทีจ่ะฝกปฏบิตัริวมกนั 

ครูและบุคลากรมีการเสริมแรงใหกำลั งใจ 

กิจกรรมในโครงงานมีการบงบอกถึงเอกลักษณ

ของชมุชน เชน ทำอาหารทองถิน่จากผักฮากและ

มะลังมอง การสานกุบจากใบตองตึง การทำตน

หมากเบง็ การทำตนผึง้ การทำบายศร ีและโครงงานน้ี

ยังคำนึงถึงภูมิปญญาในชุมชนใกลเคียงซึ่งมี

สภาพแวดลอมคลายคลึงกับชุมชนของนักเรียนที่

เขารวมโครงงานซ่ึงเปนชาวเขาเผากะเหรี่ยง เชน

การทำอาหารทองถิ่น ขาวเบอะ การทอผา

กะเหรี่ยง การทำเครื่องประดับศีรษะผูหญิง

กะเหรีย่ง การจักสานของใชจากไมไผ โครงงานนี้

เปนแนวความคิดของกลุมเมลด็พนัธุแหงความดทีัง้ 

๘ คน ที่ขยายผลสูกลุมเพื่อนอีกจำนวน ๔๐ คน 

โดยแบงกลุมออกเปนทั้งหมด ๘ กลุม เขาไป

ศึกษาในแตละเรื่องโดยใชเวลาวางในชวงวันเสาร

และอาทิตย ตามกำหนดเวลาท่ีไดวางแผน  

รวมกันไว มีการนำเสนอแนวคิด วิธีการ มีการ

ประเมินผลเพ่ือนำมาแกไขในการเรียนครั้งตอไป 

ทุกคนใหการยอมรับวิธีการประเมิน มีการแกไข
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สิ่งที่ทำใหเกิดปญหา ยอมรับความคิดเห็นของ

เพื่อนที่มี เหตุผล การจัดทำโครงงานนี้สราง

กัลยาณมิตรให เกิด ข้ึนภายในกลุมใหญและ  

จุดเดนของการทำโครงงานน้ีคือ การใหโอกาส

นกัเรยีนไดเปนพระเอกนางเอกของเร่ืองอยางเตม็ที่ 

มีสวนรวมคิด วางแผน โดยนำทรัพยากรบุคคลท่ี

สำคญัในชมุชนเขามามสีวนเกีย่วของ เม่ือนกัเรยีน

ไดรวมกันคิดแกปญหา จึงพบทางออกของปญหา

โดยใชปญญา นักเรียนสามารถสรางทัศนคติที่ดี

ใหกับเยาวชนในชุมชนใหเกิดความภาคภูมิใจใน

ภูมิปญญาทองถิ่น ชวยกันสืบทอดและรักษาไวให

คงอยู 

จะเห็นไดวาโรงเรียนบานหวยสิงหไดจัด

ทำโครงงานคุณธรรมมาอยางตอเนื่อง เรียนรู  

การจัดทำโครงงาน แกไขปรับปรุงมาโดยตลอด   

แตสิ่ งที่ ยืนยันถึงความสำเ ร็จของโครงงาน  

คุณธรรมที่ไดรวมกันจัดทำขึ้นนั้น มิใชเปนเพียง

รางวัลตางๆ ท่ีพวกเราไดรับ แตรางวัลท่ียิ่งใหญ

มากที่สุดก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหวางนักเรียน 

ชมุชน วดั บุคลากรในโรงเรียน และท่ีสำคญัทีส่ดุ  

ก็คือโครงงานคุณธรรมไดสรางความประทับใจ  

ในการทำงานรวมกันระหวางโรงเรียนคุณธรรม

ชั้นนำทั้ง ๑๙ โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาแมฮองสอนเขต ๒ เชื่อมโยงไปถึงโรงเรียน

ตางๆ ท่ีเขารวมประกวดในงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๕๙ จังหวัดนครสวรรค 

ขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากหลายฝายและหัวใจ

ของการสรางคนดวยแรงศรัทธา 

นักเรียนสามารถสรางทัศนคติที่ดี ใหกับเยาวชน  
ในชุมชนให เกิดความภาคภูมิ ใจในภูมิปญญา  
ทองถิ่น 
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เชียงใหม เขต ๑

เรื่อง
สนธิชัย สมเกตุ

โรงเรียน
บานแมจอง 

ต.ตลาดใหญ 

อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม

โรงเรียนบานแมจอง อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ เปดทำการ

เรยีนการสอนในระดบัอนบุาลปที ่ ๑ ถึงชัน้ประถม

ศึกษาปที่ ๖ ไดจัดการเรียนการสอนวาทะธรรม 

เพื่อปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแก  

ผูเรียนโดยใชชื่อวา ”วาทะธรรมสองนำชีวิต” 
ทั้งนี้สืบเนื่องจากการท่ีโรงเรียนบานแมจอง  

ไดรับการสนับสนุนจากศูนยสงเสริมและพัฒนา

พลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) ไดนำ  

ผูบริหารของโรงเรียน และครูวิชาการไปศึกษา  

ดูงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมูลนิธิ

พุทธฉือจี้ ประเทศไตหวัน เมื่อเดือนมีนาคม 

๒๕๕๐ ซึ่งมูลนิธิพุทธฉือจี้มีวิธีการสงเสริมและ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่มีความชัดเจนเปน

วาทะธรรม 
สองนำชีวิต 

ระบบ ไดผลประจักษเปนรูปธรรม การสอน  

วาทะธรรมของมูลนิธิพุทธฉือจ้ีเปนวิธีการหนึ่งที่

นาสนใจในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแก  

ผูเรียน โรงเรียนบานแมจองจึงไดนำแนวทางการ

สอนวาทะธรรมดังกลาว มาดำเนินการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแก

ผูเรียน ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนมา   

โดยไดรวมดำเนินการกับสถานศึกษาในเขตภาค

เหนือและภาคอีสาน ที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ศูนยคุณธรรม จำนวนท้ังหมด ๘ สถานศึกษา 

รวมตัวกันจัดตั้งเปนเครือขายการทำงานรวมกัน

ชื่อวา “เครือขายจิตอาสาภาคเหนือและภาค
อีสาน” โดยไดจัดทำโครงการ “ศูนยเรียนรูตน
แบบบูรณาการจิตอาสาและความพอเพียง”   
นำเสนอศูนยคุณธรรมเพื่อขออนุมัติและการ
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สนับสนุนโครงการ และศูนยคุณธรรมไดพิจารณา

อนุมตัใิหดำเนนิการในกจิกรรมหลกั ๕ กจิกรรม คอื 

กจิกรรมที ่๑ วาทะธรรมสองนำชวีติ กจิกรรมที ่๒ 

จติอาสาพลงัแหงคณุธรรม กจิกรรมท่ี ๓ หนุนนำ

โลกดวยการจัดการขยะ กิจกรรมที ่ ๔ ทำเพ่ือ

สาธารณะดวยการออม และกจิกรรมที ่๕ นอมนำ

ชีวิตสูความพอเพียง 

การสอนวาทะธรรมในกิจกรรม “วาทะ
ธรรมสองนำชีวิต” ของโรงเรียนบานแมจองไดนำ
แนวทางของมูลนิธิพุทธฉือจี้มาปรับใหเหมาะสม

กับบริบทของโรงเรียน สภาพชุมชน และสภาพ

สังคมไทยประเด็นที่สำคัญคือไดนำพระราชดำรัส 

และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ตลอดจนหลักธรรมคำสอนใน

พระพุทธศาสนา สุภาษิต คำพังเพย คติ คำขวัญ

ตางๆ มาเปนหวัขอวาทะธรรมในการเรยีนการสอน 

และมุงเปาหมายใหผูเรียนเกิดคุณธรรมพื้นฐาน   

๙ ประการ โรงเรียนบานแมจองจึงไดดำเนินการ

จัดทำหลักสูตรการสอนวาทะธรรม คูมือการใช

หลักสูตร แผนการเรียนรูและออกแบบการเรียนรู

ของผูเรียน โดยไดกำหนดสาระการเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอนวาทะธรรม จำนวน ๙ สาระ

ดังน้ี สาระที่ ๑ คุณธรรมความมีวินัย (ความ  

รับผิดชอบ) ช่ือหนวย รับผิดชอบใสใจ สำเร็จใน

หนาที ่สาระที ่๒ คณุธรรมความสามคัค ี ช่ือหนวย 

รูจักสามัคคี สังคมมีความหรรษา สาระที่ ๓   

คณุธรรมความกตัญ ูชือ่หนวย กตเวทติา ทุกชีวา 

จะรุงเรอืง สาระที ่๔ คุณธรรมความขยันหมัน่เพยีร 

ชื่อหนวย หมั่นเพียรอยางตอเนื่อง ปราดเปรื่อง

เรื่องวิชา สาระท่ี ๕ คุณธรรมความสะอาด   

๖๓



ชื่ อหน วย สะอาดใจและกายา ช วยรักษา  

สิ่งแวดลอม สาระที่ ๖ คุณธรรมความสุภาพ   

ชื่อหนวย สุภาพและออนนอม เพียบพรอม  

ดวยกิริยา สาระที่ ๗ คุณธรรมความมีน้ำใจ   

ชื่อหนวย มีน้ำใจเห็นคุณคา เอื้ออาทรตอทุกคน 

สาระที่ ๘ คุณธรรมความประหยัด ช่ือหนวย 

ประหยัดเก็บออมไว ใชทรัพยสินใหคุมคา และ

สาระท่ี ๙ คุณธรรมความซ่ือสัตย ชื่อหนวย 

ซื่อสัตยไมฉอฉล ประพฤติตนดวยจริงใจ 

สาระการเรียนรูทั้ง ๙ สาระน้ีโรงเรียนได

นำมากำหนดเปนมาตรฐานการเรียนรูรายสาระ 

เพ่ือใหเปนเปาหมายของกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่จะนำไปสูคุณธรรมที่ตองการ สำหรับการ

จัดการเรียนการสอนใน ๑ สาระการเรียนรู ซึ่งมี

หนวยยอยจำนวน ๔ หนวย จะจัดกิจกรรม  

การเรียนการสอนใหแลวเสร็จภายใน ๑ เดือน 

ในหนวยยอย ๑ หนวย ผูสอนจะคัดเลือก

วาทะธรรมจำนวน ๑ วาทะธรรม มาจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนติดตอกนัทุกสัปดาห สัปดาหละ 

๑ หนวยยอย เชน สาระการเรียนรูคุณธรรม

ความกตัญูซึ่งมีหนวยยอยจำนวน ๔ หนวย  

ก็เลือกวาทะธรรมที่ เกี่ยวกับความกตัญูมา   

๔ วาทะธรรม เพือ่มาจัดทำแผนการจดัการเรียนรู 

แลวนำไปจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน ๑ วาทะธรรม 
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(๑ หนวยยอย) ตอ ๑ สัปดาห ติดตอกันเปน

ระยะเวลา ๑ เดือนหรือ ๔ สัปดาห 

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการสอนวาทะ

ธรรมคือ โรงเรียนบานแมจองไดดำเนินการจัดทำ

หลักสูตรการสอนวาทะธรรม และคูมือการใช

หลักสูตรเพ่ือเปนแนวทางใหครูนำไปใชในการ  

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู และออกแบบ

กจิกรรมการเรยีนรูของนกัเรยีน การจัดทำเอกสาร

หลกัสตูรดงักลาวผูบรหิารโรงเรยีนและคร ูไดรวมกนั

จัดทำกิจกรรมจนแลวเสร็จเปนรูปเลม มีเนื้อหา

สาระที่จำเปนครบถวน เปนสื่อการเรียนรูที่สำคัญ

ในการนำไปใชจัดการเรียนการสอนตอไป 

การสอนวาทะธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในโรงเรียนบานแมจอง ไดจัดการเรียน

การสอนในช่ัวโมงจรยิธรรมของโรงเรยีน ทกุวนัศกุร

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รปูแบบการเรียนการสอน

คอื นักเรียนทุกคนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑   

ถึงประถมศึกษาปที่ ๖ มานั่งเรียนรวมกันใน  

หองประชุมใหญ โดยมีครูผูนำกิจกรรมเปน  

ผูดำเนนิการจดักจิกรรมทกุชัน้ และมคีรปูระจำชัน้

คอยดูแลจัดกิจกรรมเฉพาะชั้นเรียนของตนเอง 

จากการประเมินผลท่ีไดจากการสอนวาทะธรรม

ตั้ งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ ท่ีผานมา พบวา

นักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริงในเรื่องของ  

คุณธรรมจริยธรรมที่ใกลตัวอยางตั้งใจ และมี

ความสุขในการเรียน เพราะไดทำกิจกรรม  

การเรียนรูที่หลากหลาย นักเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรู มีผลการเรียนที่มีคุณภาพ 

และสามารถนำเอาคุณธรรมจริยธรรมใกลตัวที่ได

เรียนรู ไปใช ในการดำรงชีวิตประจำวันได   

การสอนวาทะธรรมจึงอาจเรยีกไดวา เปนนวัตกรรม

ดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

อีกนวัตกรรมห น่ึง ที่ โ ร ง เ รี ยนบ านแมจ อง  

ไดพัฒนา และนำไปใชปฏิบัติจริงจนเกิดผลที ่ 

นาพอใจ 
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เรื่อง
คณะครูโรงเรียนอนุบาล

แมสะเรียง (บานโปง)

โรงเรียน
อนุบาลแมสะเรียง

(บานโปง) 

ต.บานกาศ อ.แมสะเรียง 

จ.แมฮองสอน

คุณธรรม... 
ในโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง) 

โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง) 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

แมฮองสอน เขต ๒ มีผูบริหารโรงเรียนชื่อ  

นายทองสุข นิลภา เปดทำการสอนตั้งแตชั้น

อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีจำนวน

นกัเรยีนทัง้หมด ๒๑๖ คน ครปูระจำการ ๑๗ คน 

ครูอัตราจาง ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน พ่ีเลี้ยงเด็ก 

๓ คน เปนโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการจัด

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมในสถานศึกษา   

และเปนโรงเรียนแมขายของการจัดกิจกรรม  

แมฮองสอน เขต ๒

เ ส ริ มสร า ง คุณธรรมในสถาน ศึกษาให อี ก  

หลายๆ โรงเรียน คุณธรรมที่จะกลาวตอไปนี้ 

เปนกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมประจำภาคเรียน 

ที่มีแนวการจัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษศิลป

วัฒนธรรมทองถิ่นรวมกับชุมชน ผูปกครอง   

และองคการปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมที่

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน 

ดั ง น้ั นกิ จ ก ร รม ท่ี จ ะนำ เ สนอนี้ มี อ ยู   

๒ กิจกรรม คือในภาคเรียนที่ ๑ เปนกิจกรรม

ประเพณีแหตนโคม หรือมีชื่อเรียกอีกอยางวา 
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ประเพณีแหเทียนเหง (เหง เปนภาษาไทยใหญ 

แปลวา พัน) และในภาคเรียนที่ ๒ คือประเพณี

ตานขาวหยากุ (เปนภาษาพมาเรียกอีกชื่อวา   

ขาวยาฮุ แปลวา ราหู) ประเพณีแหตนโคมหรือ

ประเพณีออกพรรษา เปนการจัดกิจกรรมท่ีให  

ผูเรียนไดเรียนรูการประดิษฐโคมประเภทตางๆ 

ไดแก โคมหกูระตาย โคมส่ี โคมดาวและโคมสิบหก 

มีการประเมินผลการเรียนรูในขั้นตอนสุดทายคือ

การนำผลงานจัดนิทรรศการ ประชาชนซื้อไปใช

ประดับตามบานเรือนได ประเพณีออกพรรษา  

หรือออกหวา (ออกหวา แปลวาออกพรรษา   

เปนภาษาไทยใหญ) ซึ่งถือวาเปนประเพณีที่ม ี 

ที่เดียวในประเทศไทยก็วาได สิ่งที่ทางโรงเรียน

ภูมิใจมากคือการเขารวมขบวนแหตนโคม และ

ไดรับใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศพรอม

เงินรางวัลทุกป ในรูปแบบการจัดขบวนแห  

ในขบวนแหมีตนโคมใหญประดับดวย  

ดวงไฟติดตั้งบนรถยนต มีโคมทุกประเภทประดับ

ตกแตงอยางสวยงาม ในขบวนคนเดินมีกรวย

ดอกไม ๑,๐๐๐ กรวย เทยีน ๑,๐๐๐ เลม ขาวตอก 

ตนเงิน ๙ ตน ตนตอมกอม ๙ ตน (ตอมกอมคือ

งานประดิษฐดวยใบตอง ประดบัดวยดอกไมเสยีบ

ลงบนตนกลวย) การแสดงฟอนรำมองเซิง 

เปนการแสดงถึงวัฒนธรรม การฟอนรำและ  

การแตงกายของผูหญงิไทยใหญโบราณ และตีกลอง

ปูเจ (กลองยาว) ประกอบจังหวะ นอกจากน้ี  

ยังมีการฟอนโตหรือรำโต และนางนก (กินรี)   

จะเปนการจำลองรูปสิงโต และการแตงตัวแบบ

นางนก (ภาษาไทยใหญเรียกวา ก่ิงกะหรา) ซ่ึงมี

ตำนานกลาวไว ว า เปนสัตว ในปา หิมพานต  

ครั้งพุทธกาล ท่ีแสดงความยินดีที่ไดตอนรับ

พระพุทธเจาที่ไดเสด็จลงมาโปรดมนุษยโลก  

ตอไปประเพณีตานขาวหวากุในภาคเรียน

ที่ ๒ นั้นจะกลาว ถึง ตามตำนานเ ม่ือครั้ ง  

พุทธกาลวา พุทธเจากอนที่จะตรัสรูพระองคทรง

ทรมานร า งกายไม รั บประทานอาหาร เลย   

จนประชวรปวดพระอทุร พระอานนทไดบณิฑบาต

และนำขาวมธุปายาทใหพระพุทธเจาฉันและ  

หลังจากนั้นพระองคก็หายจากประชวร นี่คือ  

ที่มาของการตานขาวหยากุ ซึ่งโรงเรียนถือวา  

ไดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม เพื่อให

ประชาชนไดรูจักและอนุรักษไวใหชนรุนหลังได

ศึกษาตอไปรายละเอียดกิจกรรมน้ี ขอเชิญทานที่

สนใจเขารวมงานประเพณีตานขาวหยากุไดที่

โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง) เราจัดทำ

ทุกปในวันสำคัญทางพุทธศาสนาในวันเพ็ญเดือน

มาฆบูชา 
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ลำปาง เขต ๒
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เรื่อง
พนมพร กาวี

โรงเรียน
บานปาตาล

ต.เถินบุรี 

อ.เถิน จ.ลำปาง

“อติปิโส ภะคะวา อะระหงัสมัมา สมัพทุโธ 
นะโมขาจะไหว พระพุทธเจา ของพระพุทธองค” 

เสียงเพลงธรรมะ จากเสียงตามสายของ

โรงเรียนดังขึ้น สงสัญญาณใหนักเรียนเตรียมตัว

เขาแถวเคารพธงชาติและสวดมนต ไหวพระตาม

ปกติของโรงเรียนทั่วไป วันนี้นักเรียนแตงตัวไป

โรงเรียนดวยชุดขาว ซึ่งเปนสัญลักษณของวันพระ 

วัน น้ีนักเรียนจะมีพฤติกรรมที่ เงียบผิดปกติ 

เพราะนักเรียนกลัวชุดขาวจะเปอน กลัวความ

ขลังของชุดที่ขาวบริสุทธ์ิ เพราะปกติมักจะเห็น

แตแมชีและคนแกนุงหมที่วัดซึ่งถือวาเปนสิ่งท่ี

ศักด์ิสิทธ์ิของชาวพุทธ 

จากความเคยชนิของนกัเรยีน ทุกๆ วนัพระ

ที่นักเรียนแตงชุดขาว นักเรียนไมทราบวาทำไม

ครูจึงใหนักเรียนแตงขุดขาวมาโรงเรียนในวันพระ 

นักเรียนบางคนมักจะถามครูอยูเสมอ แตนักเรียน

บางคนก็เขาใจจากผูปกครองอธิบายใหฟง   

ซึ่งอาจเปนการเรียนรูโดยธรรมชาติจากบรรพบุรุษ

ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลานับชั่วอายุคน  

แตเปนการปฏิบัติที่วัด  

วันพระ...คำนี้ชาวพุทธทุกคนคงเคยไดยนิ 

แตมีไมมากที่เขาใจความหมายของคำๆ น้ีไดดี  

...วันพระ หรอื วนัธรรมสวนะ หมายถงึวนัประชมุ

ถือศีลฟงธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ   

หมายถึง การฟงธรรม) โดยกำหนดเดือนทาง

จันทรคติละ ๔ วัน ไดแก วันขึ้น ๘ ค่ำ วันขึ้น 

๑๕ ค่ำ (วันเพญ็) วนัแรม ๘ คำ่ วันแรม ๑๕ ค่ำ 

(หากเดอืนใดเปนเดอืนขาด ถอืเอาวนัแรม ๑๔ คำ่) 

ชาวพุทธถือวาวันพระไมควรทำบาปใดๆ การ

ทำบาปหรือไมถือศีลหาในวันพระ ถือวาเปนบาป

ยิ่งกวาในวันอื่น 

ไดอะไร 
จากชุดขาว 
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แบบอยางที่ทางโรงเรียนยอวันพระมาใช

ในโรงเรียนเปนประจำคือ สวดมนตฉบับยาว

ทำนองสรภัญญะ นั่งสมาธิ เดินจงกรม รับฟง

โอวาทจากคุณครู จากนั้นนักเรียนก็เขาเรียนตาม

ปกติ บรรยากาศวันพระในโรงเรียน นักเรียน

พูดจาไพเราะ เปนกัลยาณมิตรตอครู เพื่อน พี่ 

นอง ในโรงเรียนนักเรียนไดเรียนรูโดยธรรมชาติ 

พอถึงวันพระนักเรียนจะนุงชุดขาวมาโรงเรียน

อย างพรอมเพรียงกัน เปนไปแบบอัตโนมัติ   

เกิดการเรียนรูดวยตนเอง รูวาวันนี้เปนวันพระ 

ฉันตองแตงชุดขาว เพ่ือระวังจิตใจของตนเองให

ขาวสะอาดบริสุทธิ์เหมือนผาสีขาวที่ใส สำรวม

กาย วาจา มีจิตสำนึกดี กลัวบาป รักษาศีลหา 

การปฏิบัติตนทุกวันพระของนักเรียนทำให

นั ก เ รี ยน เ ข า ใ จ ในหลั ก ธ ร รม มีคุณธ ร รม 

จริยธรรมมากขึ้น 

การเรียนรูดวยการปฏิบัติตนที่ถูกตอง  

ในวันพระ ทำใหนักเรียนมีจิตใจท่ีดีงามเปน  

พฤติกรรมท่ีติดอยูในตัวของนักเรียนตลอดเวลา 

และปฏิบัติสืบตอกันมาในโรงเรียนรุนแลวรุนเลา 

ทำใหนักเรียนเขาใจวาทำไมฉันตองใสชุดขาวไป

โรงเรียน และตองใสในวันพระ วันพระมีความ

สำคัญอยางไร... นักเรียนประสบความสำเร็จใน

การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีใจที่บริสุทธิ์   

สงผลใหนักเรียนใชสติ ปญญาที่ถูกตอง ซึ่งเปน

ความหวังของครู ที่หวานพืชและคอยหวังผลให

เจริญงอกงามเปนเด็กดี เยาวชนท่ีดี พลเมืองที่ดี

ของชาติ เพื่อเปนความหวังพอแมตอไป  

 

วันพระ ฉันตองแตงชุดขาว เพื่อระวังจิตใจของ
ตนเองใหขาวสะอาดบริสุทธิ์เหมือนผาสีขาวที่ ใส 
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เรื่อง
อัมพรรณ บุญยืน

โรงเรียน 
บานดอนแกว

ต.ออย อ.ปง 

จ.พะเยา

ชีวิต คืออะไร? เปนคำถามที่ไมมีคำตอบ

จากเด็กชายตัวเลก็ๆ คนหนึง่ทีก่ำเนดิมาดโูลกใบนี้

เปนระยะเวลา ๑๒ ป ทุกเชาที่ครู เจอเขาที่

โรงเรียน ครูจะถามเขาเสมอวา “ทานขาวหรือยัง
ครับ?” เงียบ...และยิ้มคือคำตอบจากเขา บุรุษผู
ลึกลับ “ไมตอบไมเปนไร มาชวยครูยกของในรถ
ลงหนอยไดหรือเปลาครับ” “ครับ” (ตอบทันที) 

...เอะ!... ครูเริ่มสังเกตทีทา ดูเขากระวีกระวาด

ชวยทันที “ขอบใจจะ” “มีปญหาอะไรบอกครูนะ
ครับ” เขายิ้มเปนคำตอบใหครูเสมอ แตแววตา

เขาดูเศราๆ 

วันตอมา...บุรุษผูลึกลับหายไปไหนแลว 

ครูมองหา น่ันไงยิ้มมาละ... “วันนี้มาแตเชาเลย
นะครับ”...“ครับ” (เขาตอบทันที) “ใครมาสง
ครับ?”...“เดินมาเองครับ”...“บานเธออยูที่ไหน  
ละ?”...“บานหลายใหมครับ”...“ทานขาวหรือยัง
ครับ?” เขายิ้ม...เขินอาย... “ผมทานขาวกับหนอ
ไมตมครับ” ครูรูสึกโลงอกเมื่อเด็กตอบคำถาม 

แตกลับอ้ึงอีกครั้งเมื่อเขาอธิบายวา “พอผมเมา
เหลา...ผมไปขอขาวที่บานอุยแกว (เพื่อนบาน) 
แมอุยเอาหนอไมตมใหผมครบั” ครรูบีถามตอทนัที 
“แลวเธอเอาหนอไมมาผัดหรือทำอยางไรครับ?” 
เขายิ้มและตอบครูวา “ผมแกะหนอไมที่แมอุยเอา
ใหแลวกินกับขาวเลยครับ” “อาว!” (ครูตกใจ) 

เดก็พดูตอ “ยงัดกีวาไมไดกนิอะไรครบั” ครูรบีพดู 

“เอ...หลังเลิกเรียนวันนี้ครูไปเที่ยวบานกุมไดหรือ
เปลาครบั?” ...คำตอบคอืยิม้...และพดูออมแอมวา 

“ไดครับ...แตพอเมาเหลาทุกวัน พูดไมรูเรื่อง
ครับ” 

เรื่องเลา 
“นี่หรือ...คือบานเธอ” 

พะเยา เขต ๒

ครูเก็บภาพจากการไปเย่ียมบานนายกุม

มาคิดเพื่อหาแนวทางเยียวยาจิตใจเพื่อใหเขาได

รบัความสขุบาง จากสภาพครอบครัวทีย่ากจนมาก 

“พอแมและพี่สาวติดเชื้อ HIV พี่สาวเสียชีวิตตั้ง
แตเรียนช้ัน ป.๒ จากนั้นแมกินยาตาย พอก็ไม
ดูแลสุขภาพ หาเงินไดจากการรับจางก็นำไปซื้อ
เหลากินทุกวัน ผมจึงเปนเด็กที่ขาดความรักขาด
ความอบอุน ขาดความเอาใจใสจากพอ” (เขาเลา
ใหครูฟงทั้งน้ำตา) แรงบันดาลใจเกิดขึ้นหลาก

หลายวิธี และวิธีที่จะชวยขัดเกลาจิตใจคนเราให

เปนผูมีคุณธรรมนั้นนาจะนำชีวิตจริงใกลตัวเรา

มาเปนกรณีตัวอยางใหนักเรียนไดสัมผัสและ

ตระหนักในความมีเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย

ภาพ : สถาบันอาศรมศิลป
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ดวยกัน เพื่อสะสมบมเพาะไป นานเขาจะตอง

ขัดเกลาจิตใจคนเราไดดีแนๆ 

คาบเวลาเรียนสาระสังคมศึกษาฯ มีเด็ก

นักเรียนกลุมหนึ่งไดเสนอโครงรางโครงงาน  

คุณธรรมของเขา มีกิจกรรมหน่ึงนาสนใจมากคือ  

กิจกรรมพานองเขาวัดทุกวันพระเพื่อพัฒนาจิต   

จากการนำเสนอโครงรางทำใหครูเห็นแนวคิดของ

เด็กถึงงบประมาณที่จะตองซื้อขาวของที่จำเปน

เพื่อนำไปถวายพระสงฆ ดวยการขอบริจาคจาก

นักเรียนในโรงเรียน ครู ผูปกครอง และผูใหญ

ใจบุญในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู โดยเขาให

เหตุผลวาอยางนอยก็ฝกใหนักเรียนทุกคนไดรูจัก

การเสียสละ มีน้ำใจชวยเหลือผูอื่น ประโยคหลัง

ดลใจครูมาก (ครูรีบพูดสนับสนุนทันที) และขาย

ความคิดตอวานอกจากพานองไปวัดแลว เรานา

จะไปชวยเหลือใครไดอีกนะ ผูนำโครงงานรีบ

ตอบวา “ในชุมชนมีคนแก...มีคนจนทุกหมูบาน
ครับ” ครูรีบเสริมขึ้นทันที “หมูบานในเขตบริการ
ของโรงเรียนเรามี 4 หมูบาน ฉะน้ันเราก็ตองไป
ชวยเขาทั้งหมดหรือเปลาครับ” (ครูจุดประกายให
เด็กไดคิดและมองใหรอบดาน) “ผมวาเราตองให
ความยุติธรรมทั้ง 4 หมูบานครับ”...“เกงมากลูก” 
(ครูรีบชื่นชมแนวคิดทันที) “แลวเราจะรู ได
อยางไรละวาแตละหมูบานมีครอบครัวไหนบาง  
ที่ควรใหการชวยเหลือ”...“หนูวาควรมีโครงงาน
เชิงสำรวจดีไหมคะ”...“ผมเห็นดวยครับและควร
เปนโครงงานท่ีพวกเราทำไดดีไหมครับ” ประธาน
โครงงานใหโอกาสสมาชิกในหอง ป.๖ ไดแสดง

ความคิดเห็น และรวมสรุปวาควรมีโครงงานเชิง

สำรวจเพื่อคนหานักเรียนที่ควรชวยเหลือเกื้อกูล

ตามลำดับ 

“ครูรูสึกดีใจมากท่ีนักเรียนมีจิตเมตตา
และมีความคิดท่ีดีๆ อยางนี้ และครูขอสนับสนุน
โครงงานสำรวจของหนูนะคะ รีบทำแลวรีบ
ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ ครูขอใหกำลังใจ 
มีอะไรจะใหครูชวยเหลือก็เชิญไดทุกเวลาคะ”   
ครูพูดเชิงบวกแลวไดผล วันรุงขึ้นมีโครงราง  
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โครงงาน “หนึ่งจิตเสริมใจใหมีสุข” มานำเสนอ
ใหครูไดรับทราบ ครูชวยปรับและแนะนำใหเกิด

ความมั่นใจในการดำเนินงานตามปฏิทินมากขึ้น 

ในชวงบายในวันเดียวกันนี้มีการประชุม

คณะครู เกี่ ยว กับ เรื่ อ งระบบดูแลช วย เหลือ  

นักเรียน ครูจึงเขาหองประชุมเปนคนแรกและนั่ง

เงียบขรึม คงผิดปกติมากจึงมีครูคนหนึ่งทักขึ้นวา 

“วันนี้พี่ไมสบายหรือเปลาคะ ดูพี่หนาเครียดๆ”...  
“เออพ่ีมเีรือ่งตองคดิเก่ียวกบันกัเรยีนหลายเรือ่งจะ” 
และในวันนี้เองไดพูดถึงครอบครัว “นายกุม” 
(เปนช่ือที่ครูในโรงเรียนเรียกเขาเปนประจำ)   

ซึง่นายกุมเปนผูจดุประกายใหมโีครงงานคณุธรรม

เกิดข้ึนในโรงเรียนหลายโครงงาน ครูทุกคนเห็น

ดวยกบัโครงงานของนกัเรยีน และมีแนวคิดวานีแ่หละ

คืออัตลักษณของโรงเรียนเรา 

นักเรียนไดพานองไปวัดในวันพระตาม

ปฏิทินที่กำหนด โดยแบงนักเรียนออกเปน   

๔ กลุมๆ ละ ๑ วัด แตละกลุมจะมีผูนำโครง

งานกลุมละ ๒ คน มีครูที่ปรึกษากลุมละ ๒ คน 

นำกระเชาทานบารมีไปถวายพระสงฆและฝก

ปฏิบัติศาสนพิธีตามขั้นตอน วันรุงขึ้นผูนำกลุม

แตละกลุมก็จะนำผลของการออกปฏิบัติจริงมา

นำเสนอและหาขอสรุปเพื่อดำเนินการตอใน

วันพระครั้งตอไป เรื่องไหนที่เปนอุปสรรคปญหา

ก็หาแนวทางปรับปรุงแกไข ทำอยางนี้ทุกครั้ง 

และนำมารายงานครูที่ปรึกษาทราบ ครูยิ้มและ

อิ่มอกอิ่มใจมีความภูมิใจที่ลูกศิษยไดคิดดี ทำดี  

มีความสุขในการทำงานมากขึ้น 

“นี่หรือ! คือบานเธอ” คำถามนี้มีคำตอบ
จากโครงงาน “หนึ่งจิตเสริมใจใหมีสุข” กิจกรรม
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ชวยเหลือเกื้อกูล ซึ่งนักเรียนไดจัดกระเชาสิ่งของ

เครื่องใชที่จำเปนไปเย่ียมเยือนพี่ เพื่อน นอง 

ตามรายชื่อที่ไดสำรวจมา โดยออกเยี่ยมเดือนละ 

๑ ครั้ง ตามปฏิทินกำหนด ทุกครั้งครูจะสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนซึ่ ง เปนผู ใหและผู รับ 

ปรากฏภาพท่ีทำใหครูมีความสุขมากๆ เพราะ

เด็กทุกคนมีหนาตายิ้มแยมแจมใสมีความสุขท่ี

แสดงออกท้ังคำพูดและแววตา ท้ังผูใหและผูรับ 

และแลวภาพท่ีครูเห็นแลวอดกล้ันน้ำตาไวไมไดก็

คือ นายโหนง (ภูมิหลังของเขาคือเปนลูกชายคน

เล็กของครอบครัวหนึ่งในบานดอนแกว มีฐานะ

ทางครอบครัวดี มีที่อยูอาศัยที่ใหญโต แตเปน

เด็กที่ขี้ เกียจมากโดยเฉพาะเรื่องเรียนหนังสือ 

ชอบดูทีว ี เลมเกม ผูปกครองบนกับครูประจำชั้น

เปนประจำ ครูและผูปกครองพยายามปรับแกไขมา

โดยตลอด ดูไมเปนผลเทาไหร) ไดยืนดูบานของ

นายกุมแบบสงสยัอะไรบางอยางอยูในใจ และมอง

หนานายกุมแบบสงสัยเชนกัน และแลวคงไมได

คำตอบ สับสนในความคิดมาก (สังเกตจากทีทา) 

ในขณะที่เหลือบไปดูบานของนายกุมอีกครั้งหนึ่ง 

เขาก็รีบกระโดดกอดคอนายกุมแลวพูดว า   

“น่ีหรือ! คือบานเธอ” นายกุมมองหนานายโหนง 
แลวยิม้ และพดูตอบออมแอมในคอ “ออื” นายโหนง
ถอนหายใจยาว มองมาหาครูเหมือนตองการพูด

อะไรสักอยางหนึ่ง แตเขาก็ไมพูด  

จากวันน้ันและอีกหลายวันตอมาครูไปเจอ

แมของนายโหนงโดยบังเอิญ แมเขาเลาใหฟงวา

หลงัจากนายโหนงกลบัจากการไปเยีย่มบานเพือ่นมา 

เขามาเลาถึงความยากจนและสภาพที่อยูอาศัย

ของเพื่อนๆ ใหแมและพ่ีเขาฟง และเขาบอกวา

เขากลัวเปนอยางนั้น ทั้งแมและพี่ก็ถือโอกาสสอน

ใหเขาไดรูถึงความรูสึกเชนนั้น และแนะนำใหเขา

ตั้งใจเรียน รูจักหนาที่ของตนเอง เปนเด็กที่วา

นอนสอนงายและใหมีความเมตตาตอเพื่อน

มนุษย ชีวิตจึงจะไมตกทุกขไดยาก และจากนั้น

นายโหนงปฏิบัติตัวดีขึ้น ทุกคนในครอบครัวดีใจ 

และตอนทายแมของนายโหนงพูดขอบคุณครูที่ได

มกีจิกรรมอยางน้ีใหเดก็ไดเรยีนรู (ครยูิม้...นีแ่หละ  

คือรางวัลของคนทำงาน) 

ครูประจำชั้นและครูในโรงเรียนตางมี

ความปล้ืมใจไปตามๆ กันวาเด็กนักเรียนไดรับ

การขัดเกลาโดยวิถีพุทธน้ีดีจริงๆ ถึงแมวามันจะ

ใชเวลาแตเปนผลแหงการกระทำดีจะติดตัวเด็ก

ไปตลอด 

ที่สำคัญพื้นฐานการคิดของครูผูรับผิดชอบ

งานดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนมีความเช่ือวาการพัฒนาดานจิตใจนั้น

เป นสิ่ ง สำ คัญมาก คนที่ มี ความคิดดี ย อม

ประพฤติดี ทำใหมีความสุขกายสุขใจ ซึ่งสิ่งเหลา

นี้หาซื้อไมได ใครอยากไดอยากมีก็ควรฝกฝน

ปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ประพฤติปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองคยอมนำไปสู

ความสุขที่แทจริงแนนอน “รับประกัน...โดยไม
ตองจายเบี้ยประกันจา” 
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เรื่อง
สุดารัตน เสมอเชื้อ

โรงเรียน
บานหนองบัว

ต.งิม อ.ปง 

จ.พะเยา

พะเยา เขต ๒

ทุกส่ิงที่มีชื่อยอมมีคามีความหมาย มนุษย

ก็เชนกัน เพราะแสวงหามิใชรอคอย เพราะ

เชี่ยวชาญมิใชโอกาส เพราะสามารถมิใชโชคชวย 

ดงันัน้ลิขติฟาหรือจะสูสามารถตน มนุษยกเ็ชนกนั 

(ณัฐ คำมูล ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐) ขาพเจา

ประทับใจในคำกลาวนี้ที่ครั้งหน่ึงไดเปนลูกนอง

ทานผูอำนวยการณัฐ คำมูล ไดกลาวเปนขอ

เตือนใจในคราวที่ตองนิเทศครูเปนระยะในการ

ปฏิบัติงานซึ่งยังมีบทตอไปอีกหลายบรรทัดแตจะ

ไมกลาวในที่นี้ 

เมื่อยกมากลาวยอมมีความเปนมาเปนไป 

ในจิตใจของมนุษยซึ่งก็คือขาพเจา ขาพเจาใช

ชีวิตการเปนผูถายทอดความรูถาจะนับรวมถึง

โรงเรียนเอกชนจนปจจุบันนี้ก็นับไดเกือบ ๒๕ ป 

แตไมเคยพบนักเรียนท่ีมีปญหาในดานตางๆ  

มากนัก เบาะๆ ก็แคดื้อ ตองการเรียกรองความ

สนใจก็ตามประสาเด็กในวัยประถม แตพอมาพบ

เด็กคนหนึ่งซึ่งจะวาไปแลวก็อยูในโรงเรียนที่

ขาพเจาสอนต้ังแตชั้นอนุบาล แตขาพเจาไมได

สนใจมากนักเพราะขาพเจาสอนแตเด็กโต รูบาง

วาเปนเด็กพิการ แมตองมาเฝาเวลามาโรงเรียน

เพราะชวยเหลือตัวเองไมไดก็แคนั้น แคนั้นจริงๆ 

แตวันหนึ่งเมื่อเด็กคนนี้จะตองเปนเด็กโต  

ที่ขาพเจาจะตองรับผิดชอบ ความหนักใจและ

อะไรอีกหลายอยางเ ร่ิมมี เขามาในความคิด 

ลูกกอลฟ 
ของคุณครูหนองบัว 

ปญหาแนๆ ขาพเจาคิดไวอยางนั้น ขาพเจาจะ

ทำอยางไรดีเพราะเด็กคนนี้ไมคุยกับใคร ไมเลน

กับใคร ไมทำอะไร ถาไมพอใจจะหนีทันที   

แลวขาพเจาจะตองมาดูแลเด็กพิการคนเดียวแลว

คนไมพิการอื่นๆ ละ ขาพเจาจะทำอยางไรดี 

เมือ่เปนเชนนี ้ขาพเจาจะตองหาความรูเพือ่มาดูแล

นกัเรยีนพกิารทีม่าเรยีนกบัคนปกติแลวละ นีก่เ็ปน

ขอดีอีกอยางหน่ึงของเด็กพิการเรียนรวม เพราะ

ครูที่รับผิดชอบจะตองเสาะหาความรูเพื่อมาดูแล

นักเรียนพิการเรียนรวม แตเมื่อเด็กชายกอลฟที่
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ขาพเจาหนกัใจมาอยูในชัน้ท่ีขาพเจาตองรบัผดิชอบ 

เด็กชายกอลฟไมไดเปนปญหาเชนน้ันตามที่

ขาพเจาหนักใจเลย แตตรงกันขามเด็กชายกอลฟ

กลับทำใหขาพเจามีแรงตอสู มีมานะอดทน   

มีความพยายาม มีความฮึกเหิม และมีพลังที่จะ

ตอสูดำเนินชีวิตตอๆ ไป วันใดที่ทอแทจะเอา

กอลฟมาเปนแรงบันดาลใจแลวความรูสึกทอแท

จะหมดไปในจิตใจของขาพเจาทุกครั้ง สมดังคำ

กลาวของทาน ผอ.ณัฐ คำมูล ท่ีวาทุกสิ่งที่มีชื่อ

ยอมมีคามีความหมาย. . .มนุษยก็ เชนกัน . . .   

เพราะแสวงหามิใชรอคอย เพราะเชี่ยวชาญมิใช

โอกาส เพราะสามารถมิใชโชคชวย ดงันัน้ลขิติฟา

หรือจะสูสามารถตน มนุษยก็เชนกัน 

กอลฟปนมนุษยที่มีคามีความหมายในตัว

ของเขาเอง แมพิการขาลีบเดินไมไดดีตองมีคน

คอยชวยคอยพยุงแตกอลฟกม็คีวามพยายามจะเดนิ 

จะทำ จะเรียน จะเลนใหไดเหมือนเพื่อน จนเดิน

ไดเอง ตอนอยูชัน้ ป.๒ เดินโดยไมตองมแีมมาเฝา

เพื่อพาเขาหองน้ำ พาไปโรงอาหารหรือที่ไหนที่

อยากจะไป น่ีคือการพัฒนาที่ขาพเจาคิดวานาจะ

เอาเปนเยี่ยงอยาง สิ่งที่นาทึ่งอีกอยางหนึ่งของ

กอลฟท่ีขาพเจาคิดวาไมนาเปนไปไดสำหรับเด็ก

พิการท่ีกระดูกไมแข็งแรง คือการปนจักรยาน   

ลองคิดดูเถอะวาขนาดเดินยังเดินไมทันเพื่อน 

เดินไปไหนแตละที่จะตองใชเวลามากเปนพิเศษ

เขาหองน้ำในแตละวันถากอลฟปวดหนักวันนั้น

จะเปนวันที่ตองพากอลฟกลับบานกอนเวลา   

คิดออกนะวาเพราะอะไร แตกอลฟสามารถปน

จักรยานได ขาพเจาทึ่งจริงๆ ข้ันแรกกอลฟจะจับ

จักรยานดูกอน ก็ของเพื่อนในโรงเรียนน่ันแหละ

แลวขั้นตอไปก็รบเราใหผูปกครองซ้ือให ความที่

วธิกีารท่ีแยบยลของกอลฟกค็อื จงูจกัรยานไปบน
เนนิแลวกข็ึน้นัง่ปลอยใหมนัไหลลงมา ทำอยางนัน้
ไดแครอบเดียวเพราะหัวแตกเสียกอน แตก็
สามารถปนไดในวันรุงขึ้น 

๗๖



เปนลูกที่เกิดมาไมเหมือนใคร ผูปกครองตามใจ

จะซื้อแบบเด็กเล็กใหแตขอโทษ กอลฟไมเอา   

จะตองไดแบบของเพื่อนในชั้นเดียวกัน กอลฟได

จักรยานสมใจแตก็ไมสามารถทำอะไรได จูงก็ลม

แตดวยความพยายาม กอลฟจูงไดในระยะเวลา

หนึ่งเทอมของการอยูชั้น ป.๓ เวลาเย็นตอนเลิก

เรียนจะจูงมาอวดเพ่ือนๆ ท่ีเลนกีฬา ขาพเจา

เปนผูควบคุมการฝกซอมกีฬาของนักเรียนก็จะ

เห็นทุกวัน เพ่ือนๆ ในโรงเรียนตางก็ใหกำลังใจ

เชียรใหปนและจะแนะนำการข้ึนปนจักรยาน 

บางคนทำตัวอยางใหดู บางคนคอยอุมคอยจับให

แลวความฝนของกอลฟก็เปนจริงในชวงปดเทอม

กอลฟปนไดแตตองแลกกับหัวแตกเย็บไป ๓ เข็ม

วิธีการที่แยบยลของกอลฟก็คือ จูงจักรยานไปบน

เนนิแลวก็ขึน้นัง่ปลอยใหมนัไหลลงมา ทำอยางนัน้

ไดแครอบเดียวเพราะหัวแตกเสียกอน แตก็

สามารถปนไดในวันรุงขึ้น นี่ก็เปนวิธีการคิดของ

กอลฟอีกแบบหนึ่งชนิดที่วาถึงไหนถึงกันแตก็พบ

ความสำเร็จทำใหคนท่ีพบเห็นคิดวาขนาดกอลฟ

ยังกลาเสี่ยง แลวเราละเปนใครมีครบ ๓๒   

สมองดี มือดี เทาดี ทำไมตองทอแท เมื่อมี

อุปสรรค  

เมื่อกอลฟทำอะไรท่ีนาทึ่งได แสดงวา

ความพรอมอยากเรียนรูมีเต็มรอย เพียงแตจำได

เฉพาะเร่ืองที่สนใจ เมื่อสนใจทำไดพรุงนี้ก็ลืม 

มันเปนธรรมดาของเด็กไอคิวเชนกอลฟ เทอม ๒

ในชั้น ป.๓ เริ่มมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนกับคุณครู

ในโรงเรียน คุณครูเริ่มใหงานมอบความไววางใจ

ใหทำโนนทำน่ี ทำไดดีคือเทขยะ สิ่งนี้ไมมีลืม 

สวนเร่ืองอืน่จะลืมเมือ่สอนไปแลว เชน ตัวพยญัชนะ 

ตวัเลข เปนตน แตเทขยะนีไ่มลมื บอกแค ๕ วนั 

เทานั้นอาทิตยตอไปไมตองบอกแลว นี่แสดงวา

ทำตามคำส่ังงายๆ ได และไมมีอะไรซับซอน

ทำได คุณครูจับจุดตรงนี้ไดจึงแนะนำบอกตอกับ

ครูทุกคนในโรงเรียนคอยใหแรงเสริมผสมกับให

รางวัลเปนบางครั้ง กอลฟเริ่มคุยกับครูทุกคน

ตอบคำถามได เวลาครูหรือใครถามซึ่งเปนสิ่งท่ีดี

สำหรับเด็กแบบนี้ พอข้ึน ป.๔ การพัฒนาเริ่ม

เดนชัด กอลฟมีความรับผิดชอบมากข้ึนมีความ

สนใจในเรื่องท่ีเรียนมากขึ้น โดยสังเกตไดจาก  

นั่งเรียนทุกวิชาไมหนีไปเดินเที่ยวเลน น่ังฟงครู

สอนไดนานข้ึนทำงานไดแมจะไมถูกตองเลยแตก็

พยายามจะทำงานให เหมือนเพื่ อนในหอง   

ครูแตละทานทราบและรูดีวาเปนเชนไรจะมอบ

งานที่งายๆ หรือท่ีใหกอลฟไดแสดงออกวาเปน

คนสำคัญคนหน่ึงในหอง ไมปลอยใหโดดเด่ียว 

แคนี้กอลฟก็ไมหนีไปไหนแลว 

ตอนนี้กอลฟอยู ป.๕ ชวยเหลือตัวเองได

หมดแลวโดยไมมีใครมาคอยพยุงหรือชวยเหลือ 

สื่ อสารกับใครตอใครไดรู เ รื่ อง พูดครับพูด  

ประโยคสั้นๆ ได เปนสิ่งที่นาภูมิใจสำหรับครูที่

เห็นเด็กพิการท่ีไมมีทีทาวาจะพัฒนาอะไรได   

แตกอลฟทำใหครูทุกคนไดเห็นวาความพยายาม

ความใจสู...สูกับภาวะรางกายออนแรง ภาวะของ

ความบกพรองท่ีมีในตนเองของกอลฟทำใหครู

เกิดพลัง ความทอแทหมดไปจากจิตใจ ครูทุกคน

ที่ไดพบและสอนกอลฟและสามารถลุกขึ้นมาตอสู

กบัอปุสรรคทีถ่าโถมเขามาในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ 

ยุคท่ีอะไรๆ ก็ไมแนนอน แมจะไมเชี่ยวชาญแต

ถาพยายามสิ่งที่คิดวาทำไมไดอาจจะเปนไปได 

คนตายเทานั้นท่ีจะไมมีโอกาสทำอะไรๆ ได 

๗๗
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ยอนรอย 
   งานเขียน 

ภาคเหนือลาง l เพราะหวัใจอยูใกลวดั 
ครูรินทรดา นันตา 
 

ทำไมถึงเขียนเรื่องนี้ 
 โรงเรียนอยูติดกับวัด แตแปลกใจวาอยูใกลวัดแลวทำไม

ไมไปทำบุญท่ีวัด ก็เลยมีความคิดวาเรามีความไดเปรียบท่ีโรงเรียน

เราอยูใกลวัด แตเรากลับมองไมเห็นประโยชนที่เราจะไปปลูก

จิตสำนึกเด็ก เพราะวาเราเปนจุดเร่ิมตนและส้ินสุดหลายๆ 

อยาง ก็เลยคิดกิจกรรม ๑ เดือน ๑ วันพระขึ้นมา เพ่ือใหเด็กได

เร่ิมไปวัด สำหรับตัวเองก็เหมือนกันอยูใกลวัดแตก็ไมคอยไดไป   

ก็ไมอยากใหเด็กเหมือนตัวเรา เราก็ตองปลูกฝงเขาพาไปตั้งแต

อนุบาล เพื่อใหเขาเกิดความอยากไปทำบุญ  

คุณครูมีวิธีการเลาเรื่องยังไงบางคะที่ไมนาเบ่ือ 
 เขียนตามความรูสึกเองตัวเองคะ อาจจะเปนคนชอบ

อานนิยายดวย เลยเพิ่มเขาไป เปนคนที่ชอบอานหนังสือ แลวก็

ชอบสังเกต ชอบดูวาตัวของเรามีความโชคดีในเรื่องอะไรบาง 

แลวเราไดใชความโชคดีตรงนั้นไปทำอะไรไดบาง เชน โรงเรียน

เราโชคดีที่อยูติดวัด แลวเราไดใชอะไรจากตรงน้ันบาง สวนใหญ

จะคิดบวกอยูทุกเรื่องคะ เพราะจะทำใหเราเกิดความสบายใจ 

 

ภาคอีสานตอนบน l การปลูกฝงคุณธรรมของ
ไตหวัน 
ครูสุรเดช พันธุวิเศษ 
 

มีเทคนิคในการจดจำเร่ืองราวอยางไรบาง งานเขียนถึงไดละเอียด
และเปนขั้นตอน 
 จดบันทึกครับ แตจดตามความเขาใจของตนเอง เพ่ือกัน

ลืม สั้นๆ ครับ 

กอนการเขียนบทความไดมีการเตรียมตัวมากอนหรือไม 
 มีครับ เพราะผมก็รอยเรียง ระมัดระวังเรื่องภาษา แลวก็

พยายามเชื่อมใหเห็นถึงความเปนเหตุเปนผลกัน โดยเนนเรื่อง

ครู เรื่องโรงเรียน เรื่องการบริหารโรงเรียน เร่ืองนักเรียนตาม

แนววิชาชีพที่ตนถนัด  

คาดวาผูอานจะไดรับอะไรจากบทความนี้บางคะ 
 คิดวาจะไดรับประโยชน ในกลุมผูอานที่อยูในวัยพอแมผู

ปกครองก็จะไดหันมาใสใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในตัวเด็กมาก

ขึ้นครับ สวนในกลุมผูอานที่เปนครูบาอาจารยในกลุมผูบริหาร

โรงเรียน ก็เปนการกระตุนใหนำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปแทรก

อยูในการเรยีนการสอนหรือทุกกิจกรรมที่เกิดในโรงเรียน 

 

ภาคอสีานตอนลาง l ชวีตินีค้งไมมีใครอยากเปน 
ครกูชมล อยูสขุ 
 

ความรูสกึตองานเขียนจากประสบการณจรงิ 
 คือจะเกิดจากความเปนจริง จากชีวิตจริงๆ ของเด็ก 

ซึ่งบางคนอาจจะไมคิดวามีจริงอยูในโลกนี้ แตถาเรารูสึก

สะทอนในอก หรือรูสึกสงสาร มันสามารถกลั่นกรองออกมา

เปนตัวอักษรไดอยางสละสลวยและไพเราะ โดยท่ีเราคาดไมถึง 

เพราะเกดิจากความรูสกึจรงิๆ ของเรา พร่ังพรภูายในหนึง่คนื

จบอยางนีเ้ลย เปนความรูสกึทีอ่ยากจะบรรยาย 

เทคนคิการเขยีนใหเห็นภาพชัดเจน 
 ใสคำบรรยายใหเกิดภาพพจน ใหเกิดความเปนจริง 

สมจรงิ ใสความรูสกึลงไป หรอืสาทก (ยกตัวอยาง) ข้ึนมาให

คนอานเห็นภาพตาม เหมือนอยูในเหตกุารณ และการใชภาษา

หรอืคำทีอ่านแลวตองรูเรือ่งทนัท ี

การเขยีนอยางไรใหชวนตดิตาม 
 การสรปุแนวคดิทัง้หมดของเรือ่ง จากทีท่ิง้ปญหาไวใน

ตอนตน แลวมาคลายปมในตอนสุดทาย เปนหัวใจของเรื่อง 

เพือ่ใหผูอานยงัอยากอาน อยากตดิตามตอ 

 
ภาคประตูอสีาน l เจดยีทราย 
ครูบัวกาน เลาสูงเนิน 
 

ความเปนมาของงานเขียนชิ้นนี้ 
 สมัยเปนเด็ก จะอยูกับกิจกรรมตรงน้ีมาตลอด จะได

สรางเจดียทรายเปนประจำ ทำทุกป ก็คือเราก็สนุก แลวก็



๗๙

ประทับใจ การขนทรายแตกอนก็ลำบากนะ ก็เลยมีความประทับใจ 

คิดถึงตรงน้ีขึ้นมาคะ 

ทำไมถึงเลือกสื่อสารกับผูอานโดยการเลาเร่ืองผานตัวละคร 
 ถาเด็กเขาอาน แลวถาแมคุยกับลูก เด็กเขาจะรูสึกวามัน

ใกลตัวเขาดวย ก็เลยนำการคุยกันระหวางแมกับลูกตรงนี้ใส

เขาไป มันจะซึ้งกวากันนะคะ  

กอนเขียนมีการเตรียมตัวอยางไรบาง 
 กอนเขยีนกจ็ะทบทวนในเรือ่งของวัน เวลา ตรงกับวนัอะไร 

เพ่ือไมใหผิดพลาดในเรื่องของขอมูล ก็เลยมีการศึกษาเทาความ

นิดหนอย สวนเรื่องของกิจกรรม เราจะรู เพราะวาเราทำดวยตัว

เอง สมัยนี้เด็กเขาไมคอยมีกิจกรรมตรงนี้ก็เลยคิดวา เร่ืองอดีต

บางเรื่อง กลัวมันจะหายไป ก็เลยเอามาเลาใหเด็กฟง เพราะวา

ปจจุบันน้ีที่บานเองก็ไมมีทรายใหขนเหมือนเม่ือกอนแลว 

 

ภาคกลาง-ตะวันออก l  
วิถีพุทธ รู ตื่น และเบิกบาน 
พระครูปลัดสุวัฒนพรมคุณ 
 

พระครูเขียนเร่ืองพระธรรมใหเขาใจงายไดอยางไร 
 เวลาจะเขียนก็ตั้งเปาหมาย ตองการใหผูอานทราบถึง

เปาหมายอะไร ก็เขยีนตามท่ีตั้งเปาไว อธิบายโนมนาวใหผูอาน

ไดรับประโยชน ใหแงคิด มีมุมมองหลากหลาย ทำอยางไรใหผู

อานนำไปใชประโยชนไดจริง เร่ืองที่ยกตัวอยางก็มาจากคัมภีร

พระไตรปฎก เปนชาดกเร่ืองเลา ประกอบกับไดอานหนังสือของ

พระพรหมคุณาภรณ อานหนังสือทาน ก็ทำใหเห็นแนวทางการ

เขียนของทานและนำมาประยุกตใช  

 

ภาคตะวันตก-ใตตอนบน l ประสิทธิ์ คงศิลป 
ลูกผูชายหัวใจไมแพ 
ครูอำไพ สังขสุข 
 

มีเคล็ดลับอยางไร ใหงานเขียนมีความละเอียดในการบรรยาย
เรื่องราวประวัติชีวิตคน  
 เขียนตามสภาพความเปนจริง เปนสภาพความเปนจริง

ของเดก็ทีเ่ราตองเจอ ตองเหน็เขาตลอดเวลา ทีโ่รงเรยีนเดก็สวนใหญ

มีฐานะยากจน แตประสิทธิ์เขาลำบาก ครอบครัวมีปญหามาก

อารมณรุนแรง นองคอนขางเกเร ไปเรียนไหนก็โดนไลออก สวน

พอก็เสียชีวิตไปแลว นองจึงตองแกปญหาคนเดียวตลอด เขา

เปนคนตาเศรา ชอบเก็บตัว ไมสุงสิงกับใคร เขากับคนอ่ืนไมคอย

ได อารมณรอน แตพอไดเปนประธานนักเรียน เขาก็เปลีย่นไป 

แขง็แกรง หนกัแนน อยากใหดเูขาเปนตวัอยาง พอ-แม ก็เปน

ที่พึ่งไมได แตเขาก็ประคับประคองชีวิตใหดีได 

 สวนตัวสอนอยูประจำ (วิชาภาษาอังกฤษ) ประสิทธิ์จะ

ชอบงวง และขออนุญาตออกไปลางหนาลางตาบอยๆ พอสงัเกต

เห็นก็เลยสงสัย ไดสอบถามพูดคุย เขาก็เลาวา เขาตองไปทำงาน

หนักหลังเลิกเรียน กวาจะเลิกงานก็ดึก ทุกวัน เคยตามเขาไป   

ดูเขาทำงานท่ีนาเกลือ เห็นอยูประจำตรงขางทางบานแหลม 

จากโรงเรียนติดถนนพระราม ๒ ที่นี่สวนใหญก็ทำนาเกลือ โกย

เกลือ เปนกองใหญๆ บางก็ทำประมง จับปลา  

 ปนี้ไดเปนครูประจำชั้นของเขา ทุกคน รวมทั้งเพื่อนๆ ก็

เลยพยายามชวยกัน เขาก็ไดเกรดดีขึ้น อยากฝากไววา คนเปน

ครูนอกจากอยากใหศิษยมีความรูก็อยากใหเขามีความสุข เจริญ

เติบโตไปอยางสดใสอยางไมตองลำบาก อยากใหรัฐบาลไดมา

สนับสนุนดูแลชวยเหลือตรงนี้ 

 

ภาคใตตอนลาง l เกรียติภูมิ หรือสมรภูมิ 
ครูอัญญานี รองสวัสดิ์ 
 

ความประทับใจในงานเขียนชิ้นนี้ 
 เปนประสบการณตรงคะ ประทับใจพี่เอียดมากเลยคะ 

เพราะวาแกเปนคนอัธยาศยัด ี และชอบชวยเหลือเพือ่น ตวัแกเอง

แกไมหวงแตหวงคนอ่ืน ลูกศิษยแถวน้ี ไมวาจะเปนเด็กมุสลิม

หรือแขก แกสอนมาตั้งแตรุนตายาย เพราะวาเด็กอิสลามเขาจะ

มลีกูตัง้แตอายยุงันอยคะ ก็เปนทัง้พี ่ เปนทัง้ญาต ิ เปนทัง้ครแูลวก็

มแีรงบนัดาลใจวาทาน สน. ท่ีเขต ๒ แกบอกวาใหทำสงภายใน

วันที่ ๑๙ คะ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ตรงกับวันที่แกเสียชีวิต

พอดี 

ชวยแนะนำวิธีการเขียนเรื่องราวใหดี 
 อันดับแรกเราตองมีขอมูล และหาภาพที่เขากับเรื่อง 

ภาพหามาเอง และภาพจริงก็ยังมีอยู อีกสวนก็เอามาจากงานที่

ระลึกในงานศพของแกคะ แลวครูก็หาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

ดวยคะ วาคนที่ตายไปแลวนั้นกี่คนแลว  



บทความดีเดน 
ภาคเหนือตอนบน   
โรงเรยีนราชานเุคราะห พะเยา เขต ๒ 
ภาคเหนือตอนลาง   
โรงเรยีนทุงนอยพฒันา กำแพงเพชร เขต ๒ 
ภาคอีสานตอนบน 
สพป.ขอนแกน เขต 2 
ภาคอีสานตอนลาง 
โรงเรียนบานเตย อุบลราชธานี เขต ๕ 
ภาคประตูอีสาน   
โรงเรียนบานขามทะเลสอ นครราชสีมา เขต ๕ 
ภาคกลาง-ตะวันออก   
วัดญาณเวศกวัน (หลังพุทธมณฑล) นครปฐม 
ภาคตะวันตก-ใตตอนบน   
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต เพชรบุรี เขต ๑ 
ภาคใตตอนลาง  
โรงเรียนบานตอหลัง นราธิวาส เขต ๒ 
 
ภาคเหนือตอนบน 
สพป.เชียงราย เขต ๔ 

โรงเรียนบานหวยไซ ลำพูน เขต ๑ 

โรงเรียนบานถ้ำผาลาด พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนบานทุงโหง เชียงราย เขต ๔ 

โรงเรียนราชานุเคราะห พะเยา เขต ๒ 

โรงเรยีนบานนาตุม (ครุรุาษฎรวทิยานสุรณ) แพร เขต ๒ 

โรงเรียนบานแปะ เชียงใหม เขต ๖ 

โรงเรียนบานหวยสิงห แมฮองสอน เขต ๒ 

โรงเรียนบานแมจอง เชียงใหม เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง (บานโปง)  

แมฮองสอน เขต ๒ 

โรงเรียนบานปาตาล ลำปาง เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนแกว พะเยา เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองบัวตำบลงิม พะเยา เขต ๒ 

 
ภาคเหนือตอนลาง 
โรงเรียนวัดทาขอย พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานวังออ พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานหนองขาว พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานหนองรม ตาก เขต ๑ 

โรงเรียนวัดคูยาง กำแพงเพชร เขต ๑ 

โรงเรียนบานไดลึก พิจิตร เขต ๒ 

โรงเรียนวัดหวยเรียงใต พิจิตร เขต ๒  

โรงเรียนบานวังทับยา พิจิตร เขต ๑  

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนบานน้ำดวน ตาก เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนบานกำแพงดิน พิจิตร เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ พิษณุโลก 

เขต ๑ 

รายชื่อโรงเรียนในวารสารวิถีพุทธฉบับที่ ๖

๘๐

โรงเรียนบานแกงซอง พิษณุโลก เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองรม ตาก ๑ 

โรงเรียนบานเขาพริกอนุสรณ กำแพงเชร เขต ๒ 

 

ภาคอีสานตอนบน 
โรงเรียนบานนอยกลางคำแคนเหนือ ขอนแกน เขต ๒ 

โรงเรยีนบานหนองเอีย่นดง (ราษฎรสงเคราะห) มกุดาหาร 

โรงเรียนบานโพนสวางวังเย็น เลย เขต ๑ 

โรงเรียนบานแดงใหญ ขอนแกน เขต ๑ 

โรงเรียนบานดอนมะจาง นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแกน เขต ๑ 

โรงเรียนบานเหลาพัฒนา นครพนม เขต ๒ 

สพป. ขอนแกน เขต ๒  

โรงเรียนนาหนองทุมวิทยาคม ขอนแกน เขต ๕ 

โรงเรียนบานนาโคก เลย เขต ๑ 

โรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ มุกดาหาร 

โรงเรียนบานเหลาพัฒนา นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนกลาง นครพนม เขต ๒ 

กลุมโรงเรียนเทศบาลนครและสพท. ขอนแกน เขต ๑ 

 
ภาคอีสานตอนลาง 
โรงเรียนบานหัวนา รอยเอ็ด เขต ๒ 

โรงเรียนบานคลอมิตรภาพ ศรีสะเกษ เขต ๑ 

สพป. ยโสธร เขต ๒ 

โรงเรียนเอือดใหญพิทยา อุบลราชธานี เขต ๓ 

โรงเรียนบานทับนอย สุรินทร เขต ๒ 

โรงเรียนกระเทียมวิทยา สุรินทร เขต ๓ 

โรงเรียนบานนาเรือง อุบลราชธานี เขต ๔ 

โรงเรียนบานนาแมด อุบลราชธานี เขต ๒ 

โรงเรียนบานคุม ยโสธร เขต ๑ 

โรงเรียนบานโนนเลียง อุบลราชธานี เขต ๕ 

โรงเรียนบานนาถม ยโสธร เขต ๑ 

โรงเรียนบานบอนวิทยา ศรีสะเกษ เขต ๑ 

เพิ่มเติมจากภูมิภาคอื่น 

โรงเรียนบานดอนกลาง นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานดอนศาลา นครพนม เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองใหญพัฒนา นครราชสีมา เขต ๓ 

โรงเรียนบานชงโค ระยอง เขต ๒ 

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

 
ภาคประตูอีสาน 
โรงเรียนบานทาข้ีเหล็ก นครราชสีมา เขต ๕ 

โรงเรียนบานซับเจริญสุข ชัยภูมิ เขต ๓ 

สพป. นครราชสีมา เขต ๗ 

โรงเรยีนนคิมสรางตนเองจงัหวดัสระบรุ ี(พบิลูสงเคราะห ๒) 

สระบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานโคกสวาง บุรีรัมย เขต ๓ 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ปราจีนบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานหนองใหญพัฒนา นครราชสีมา เขต ๓ 

โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา นครราชสีมา เขต ๕ 

 

ภาคกลาง-ตะวันออก 
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา พระนครศรีอยุธยา เขต ๓ 

โรงเรียนบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เขต ๓ 

โรงเรียนบานยางเอน ระยอง เขต ๒ 

โรงรียนวัดพืชนิมิตร ปทุมธานี เขต ๑ 

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

สถาบันอาศรมศิลป กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรยีนเสนา (เสนาประสทิธิ)์ พระนครศรีอยธุยา เขต ๒ 

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ 

ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี 

โรงเรียนวัดปากกราน พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

โรงเรยีนหงสประภาสประสิทธิ ์พระนครศรีอยธุยา เขต ๒ 

โรงเรียนศรีบุณยานนท นนทบุรี 

โรงเรียนวัดเปรมประชากร ปทุมธานี เขต ๑ 

 
ภาคตะวันตก-ใตตอนบน
สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ 

โรงเรียนบางจานวิทยา เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบัวปากทาวิทยา นครปฐม เขต ๒ 

โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานสามแพรก เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 

เขต ๑ 

โรงเรียนเขายอยวิทยา เพชรบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม ราชบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนบานพุมวงราษฎรบำรุง ราชบุรี เขต ๑ 

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

สุพรรณบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานไผตาโม สุพรรณบุรี เขต ๒ 

โรงเรียนบานทรายทอง ประจวบคีรีขันธ เขต ๑ 

โรงเรียนวัดแกนจันทน สมุทรสงคราม 

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี เขต ๒ 

 
ภาคใตตอนลาง    
โรงเรยีนบานกะทงิ สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนทองอยูนุตกุล สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนแมลานวิทยา ปตตานี เขต ๒ 

โรงเรียนเมืองพังงา พังงา 

โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก นราธิวาส เขต ๒ 

โรงเรียนบานปลายรา นครศรีธรรมราช เขต ๒ 

โรงเรียนตนบากราษฎรบำรุง ตรัง เขต ๑ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สงขลา เขต ๓ 

โรงเรียนวัดโงกน้ำ พัทลุง เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ปตตานี เขต ๒ 

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 

โรงเรยีนวัดประดูหอม (สุขประชาสรรค) พทัลงุ เขต ๑ 






